
 

  

 
 

 

Milí přátelé, kolegové, pedagogové základních, středních škol a školských zařízení, 

srdečně Vás zveme na 
 

 

Celostátní konferenci projektu E-DUR  
 

realizovanou v regionu Čechy 
 
 

4. dubna 2013 v době od 8:30 do 16:30 hodin 
 

hlavní téma konference je Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný 
rozvoj (E-DUR) 

 
 

Místo konání: Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy, Kubatova 32/1, 
Praha 10 – Hostivař. 
 
Informace o dopravě:  Do místa konání se dostanete nejlépe metrem ze stanice Skalka (trasa A) 
nebo Opatov (trasa C) autobusem č. 177 na zastávku Toulcův dvůr, kde vystoupíte přímo u branky 
areálu. Pro MHD použijte přestupní jízdenku za 32 Kč, z centra cesta trvá přibližně 45 minut. Více o 
místu konání naleznete na adrese http://www.toulcuvdvur.cz/. 
 

Účastnický poplatek: ZDARMA, akce je součástí projektu Environmentální vzdělávání – dovednosti 
pro udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0005, který spolufinancuje Evropský sociální fond a 
státní rozpočet ČR. Konference není určena pedagogům z Prahy.  
Zahrnuje program, oběd, drobné občerstvení v průběhu dne, propagační 3D pohlednice.  
 
Dále zde máte možnost zdarma získat metodické materiály projektu E-DUR v hodnotě cca 3 000 Kč: 
a) malotřídní školy – Zelený ostrov a Zlatá nit  
b) úplná ZŠ (1. – 2. stupeň) – Zlatá nit a Udržitelný rozvoj  
c) střední škola – Udržitelný rozvoj  
d) víceleté gymnázium – Zlatá nit a Udržitelný rozvoj 
Stravování bude zajištěno v místě konání akce (k dispozici je na výběr ze dvou jídel).  
 

 
 

http://www.toulcuvdvur.cz/


 

  

 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 
Program je tvořen úvodními přednáškami a dvěma bloky praktických dílen. Zápis do dílen proběhne 
před zahájením konference. Dílny budou obsazovány do maximálního počtu 25 účastníků.  
 
O přestávkách si můžete prohlédnout či zakoupit ekovýchovné materiály, v době oběda si můžete 
projít areál Toulcova dvora.  
  
 

Časový harmonogram 
 

8:30 – 9:30 Prezence, stravenky, řešení jízdného, zápis do dílen, drobné občerstvení 
9:30 – 9:45 Zahájení (přivítání, organizační záležitosti) 
9:45 – 11:30 Přednášky a diskuze na téma environmentální vzdělání – dovednosti pro udržitelný 

rozvoj 
 Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, 

o.p.s., ředitel 
Úvodní slovo 
 

 Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových studií Přírodovědecké 
fakulty UP v Olomouci 

  Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky 
Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který by měl uspokojit potřeby současných generací 
bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat svoje potřeby. Tento 
koncept je rozpracováván již více než čtvrt století. 
Je však otázka, jestli máme vůli a odhodlání jej naplňovat. Alternativou k udržitelnému 
rozvoji je tzv. udržitelný ústup, nebo, v horším případě, období chaosu a anarchie. I 
tyto varovné scénáře bychom měli promýšlet právě proto, aby se pokud možno 
nenaplnily. 

11:30 – 12:30 Oběd, burza nákup ekovýchovných materiálů, prohlídka výstavy, individuální prohlídka    
Toulcova dvora 

12:30 – 14:00 1. blok dílen  
14:00 – 14:30  Přestávka, přesun na 2. blok dílen 
14:30 – 16:00  2. blok dílen    
16:00 – 16:30 Předání osvědčení, ukončení konference 
 

 
 
 



 

  

 
 

ANOTACE DÍLEN: 
 

1. dílna ZLATÁ NIT – Mgr. Jiří Popelka, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města 
Olomouce, o.p.s. 
 

Dílna představuje metodický materiál k environmentální výchově dětí ve věku 9 – 13 let (5. – 7. třída) 

motivovaný tematikou Slunce, který může být využit k celoročnímu projektu nebo k přípravě 

tematického dne. Motivací celého projektu je Slunce jako jedinečná hvězda naší sluneční soustavy a 

pohled na tuto jedinečnost ze sedmi vybraných úhlů (kapitol), které potvrzují úzké propojení 

s lidským životem. 

2. dílna UDRŽITELNÝ ROZVOJ – UKÁZKY VYBRANÝCH ČÁSTÍ A AKTIVIT – Mgr. Pavlína 
Vrbová/Tereza Hypiusová,  Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., 
externí lektorka 
 

Z připravované metodiky Udržitelný rozvoj, která je vydána v rámci projektu E-DUR a je určena pro 
žáky (8., 9. tříd a středních škol), budou představeny ukázky z některých kapitol (například  Facebook 
– vliv sociálních sítí či cestování z různých úhlů pohledu).  
 
 

3. dílna REALIZOVANÉ PROJEKTY ŠKOL – moderuje Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov – 
centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.  
 

Ukázky pojetí projektů na školách s tématy Zelený ostrov a Zlatá nit, příklady dobré praxe. 
 
 

4. dílna – ROSTLINY, KTERÉ OVLIVNILY SVĚT – dílna k tematickému dni, Mgr. Helena 
Nováčková, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 
 

I nenápadné rostliny mají svou historii, ovlivnily léčení různých chorob, nasytily lidi, ale staly se pro 
člověka i nebezpečnými. Roli v dějinách nehráli vždy jen králové, ani lidové masy, ani katastrofy, ale 
nenápadné rostliny. Cílem semináře je poznání nejvýznamnějších rostlin, které ovlivnily lidstvo, a 
pochopení, jak jejich pěstování spoluutvářelo a stále mění podobu krajiny i lidské společnosti v 
různých historických etapách. Téma „Rostliny, které změnily svět“ můžeme využít také při přípravě 
tematického dne pro druhý stupeň ZŠ. Aktivity podporují kooperativní výuku a učení v souvislostech. 
Dalším cílem je podporovat spolupráci dětí ve skupině, rozvíjet dobré vztahy v kolektivu. Téma je 
podrobně popsáno v metodickém kufru Zlatá nit (včetně některých pomůcek k jeho realizaci) který 
účastníci mohou na konferenci získat. 
 

 



 

  

 
 

Proplacení jízdného: Účastníkům nabízíme možnost proplacení jízdného (vlak, autobus, MHD). 
S jízdenkou se o této možnosti informujte přímo u organizátorů konference na prezenci. Po 
předložení jízdenky a vyplnění čísla účtu budete zapsáni do seznamu a po zaslání jízdenky poštou 
Vám jízdné proplatíme na Váš účet. 
 
Doplňkové informace: Konference má akreditaci MŠMT č.j. 27615/2012-25-553. Účastníci, kteří 

absolvují celou akci, obdrží po jejím ukončení osvědčení. Ostatní účastníci obdrží na požádání pouze 

potvrzení o příslušném počtu absolvovaných hodin.  

 
Přihlášky a dotazy: Přihlásit se můžete nejpozději do 15. března 2013 prostřednictvím elektronické 

přihlášky, kterou naleznete v příloze či na http://www.pavucina-sev.cz/?idc=111. O přijetí Vás 

budeme informovat e-mailem. Případné dotazy rádi zodpovíme na info@pavucina-sev.cz nebo na 

telefonu +420 234 621 386 (Mgr. Blanka Toušková). V případě, že se nebudete moci zúčastnit, uvítáme 

zajištění náhradníka. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Konference je pořádána organizací 
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou ve spolupráci 

se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina  
Spolupořadatel Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy 

 
 

 
Partneři projektu           Spolupořadatel 
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