
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina,
Chaloupky o.p.s.

 a
Rezekvítek Brno

Vás srdečně zvou na XV. ročník této tradiční akce
pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání

Místo a čas konání: 
2.–5. září 2008, Rekreační středisko Prudká (cca 30 km od Brna, vlaková 
stanice Prudká, Jihomoravský kraj).

Veletrh začíná v úterý 2. září 2008 ve 12.30 obědem, program ve 14.00, 
končí v pátek 5. září 2008 ve 12.30 obědem.

Program: 

 Prezentace ekologických výukových programů (EVP) pro děti 
předškolního věku a žáky 1. stupně ZŠ (zejména 2.–3. září 2008), 
prezentace EVP pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ (zejména 4.–
5. září 2008) v interiéru i v terénu;

 Hodnocení  ekologických  výukových  programů na  závěr 
prezentací programů;

 Diskuzní a pracovní dílny na témata kvalita EVP, metodika EV, 
osobnostně-sociální  rozvoj,  aktuální  témata životního  prostředí, 
historie  ekologických  hnutí,  landart  a  další  (dle  možností 
oslovených lektorů), dále také diskuzní fóra na téma alternativy 
EVP při práci s dětmi a pobytová SEV;

 Terénní  exkurze do  blízkého  i  vzdálenějšího  okolí:  na  Květnici, 
kolem  Svratky,  geologická,  vodní  a  dendrologická  výprava, 
exkurze na přehradní nádrž Vír a další;

 Doprovodný program: koncert  v rámci  zahájení,  maškarní  bál, 
opékání  u  ohně,  burza  publikací  a  pomůcek  a  denní  tisk  ze 
života Veletrhu.

Účastnické poplatky: 

 Základní  poplatek  1200  Kč (1008  Kč  +  192  Kč  DPH)  zahrnuje 
program,  stravování  (snídaně,  obědy,  večeře,  průběžné 
občerstvení) a ubytování v průběhu celého veletrhu. 

 Snížený poplatek 405 Kč (340 Kč + 65 Kč DPH) zahrnuje program 
jednoho dne, oběd a průběžné občerstvení. 

Přihlášky: 
Přihlásit se můžete od 12. června do 31. července 2008

1. Emailem na  adrese  sokolovicova@pavucina-sev.cz prostřed-
nictvím vyplněného formuláře přihlášky (.xls/.ods). Můžete také 
přihlásit svůj EVP k prezentaci prostřednictvím formuláře přihlášky 
programu (.xls/.ods);

2. Online na  adrese  http://pavucina.ninehub.com/ − všechno 
kromě  přihlášení  EVP  k prezentaci  si  zařídíte  sami,  navíc 
umožňuje  i  výběr  pokoje  či  přihlášení  na  jednotlivé  části 
programu v předstihu.

XV. Veletrh
ekologických 
výukových 
programů

2.–5. 
září 2008, 
Prudká

za finanční podporu 
děkujeme

Ministerstvu životního
prostředí ČR

a Jihomoravskému kraji

Kontakty: Júlia Sokolovičová (sokolovicova@pavucina-sev.cz, 608 071 134), Martin Kříž (martin.kriz@chaloupky.cz, 775 740 221), 
Petr Laštůvka (reditel@rezekvitek.cz, 775 580 203)
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