
      
 

 

 

Ekologická výchova "s budoucností“ 
 

Výroční konference Trinacionální sítě ekologické výchovy   
Na téma "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (BNE)“  

 
 
Termín: 15.11.2012., 10 až 17.45 hod. 
 
Pořadatel / partneři:  
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 
 

    
 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku, Česku a Dolním 
Slezsku – Rámcový projekt Trinacionální sítě 
ekologické výchovy“ a je podpořen v rámci programu 
Cíl 3 Evropské Unie. 

 
 
Místo konání:  
Neustädter Markt 19 (Blockhaus), 
01097 Dresden 
 

 
Obsah: 
Díky vyhlášení Dekády OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsou všichni aktéři v oblasti 
vzdělávání vyzýváni, aby předávali všem učícím se osobám příslušné vědomosti a 
kompetence v rámci vlastních vzdělávacích nabídek. Z našeho pohledu je Vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj (BNE) kvalitativní nárok, který musí být stejnou měrou zakotven ve všech 
oblastech vzdělávání – ve škole, na učilišti, při studiu a při mimoškolním a dalším vzdělávání. 
Koneckonců jde o to, aby byli lidé schopni myslet v souvislostech, aby rovnoměrně 
zohledňovali ekonomické, ekologické a sociální potřeby a aby činili taková rozhodnutí, která 
pozitivně ovlivní prostředí, ve kterém žijeme, a to jak pro dnes žijící, tak i pro budoucí 
generace.  Ekologická výchova (EVVO) má své těžiště přirozeně ve zprostředkování 
vědomostí v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Již dnes však existuje mnoho 
nabídek ekologické výchovy a aktivit, které odpovídají kritériím udržitelného rozvoje. Pokud 
tato kritéria známe, je pro nás snadnější, zapracovat perspektivy vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj do našich nabídek a podpořit je novými metodami vč. předání příslušných kompetencí. 
Tato konference má za cíl, zprostředkovat všem lektorům v Sasku, Česku a Dolním Slezsku 
nutné know-how, poskytnout podněty pro vlastní vzdělávací činnost a podpořit výměnu 
zkušeností. 
 
Účastníci:  
Lektoři ekologické výchovy a partneři z oblastí vzdělávání pro rozvoj a politiku, třetího světa 
a také pedagogové ze Saska, Česka a Dolního Slezska. 
 
Jazyky:  
Hlavními jazyky konference jsou němčina, polština a čeština a budou simultánně tlumočeny. 



      
 

 

Program konference: 
 
Moderace:  Dr. Hans-Joachim Gericke, Akademie LaNU 
 
10.00 hod. Přivítání 

Hans-Joachim Gericke, Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí  
 
10:15 hod. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj nebo BNE – Jaká kritéria zde platí? 
 Dr. Thomas Pohler, ad fontes – Kancelář pro ekologické vzdělávání 
 
11:30 hod. Přestávka  
 
 Naplňování Dekády OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj (BNE) 
 
11:40 hod. Aktuální aktivity ve Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Duryňsku - 

aktéři a organizace 
 Brigitte Lawson, Koordinační kancelář Dekády OSN Duryňsko 
 
12:25 hod. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice 

Ing. Karla Mališová, Odbor vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky 

 
12.45 hod. Stav a perspektivy Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Polsku 

pan Prof. Borys, Hospodářská universita ve Wrocławi, Fakulta pro ekonomii, 
management a cestovní ruch, Jelenia Góra - osloven 

 
13:05 hod. Přestávka na oběd 
 
14:00 hod. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – praxe v ekologické výchově  
 Karin Roscher, pedagožka a lektorka ekologické výchovy 
 

16:00 hod. Přestávka na kávu 
 

 Příklady dobré praxe pro ekologickou výchovu ve smyslu vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj  

 
16.30hod. Krajina nejkrásnější učebnice II 

Ing. Karolína Hrbková, Čmelák - společnost přátel přírody, o.s. 
 

16:50 hod. Vzdělávací nabídky Lesní správy Świeradów (PL) 

 pan Krzewina, Lesní úřad Świeradów osloven 
 
17:10 hod. Zkušenosti z realizace Dekády OSN na příkladu profesního vzdělávání 

v oborech chemického průmyslu a ekologické technologie 
 Dietmar Lommatzsch, Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und 
Chemieberufe (SBG) v Drážďanech GmbH 

 
17:30 hod. Shrnutí  a závěr 
 Dr. Hans-Joachim Gericke 
 
17:45 hod. Závěr akce 


