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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy  SEVER a Správou 

KRNAP pozvat na výjezdní semináře k environmentálnímu vzdělávání 

 

Ze sborovny na hory 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. 

 

Setkání se uskuteční v termínech 

1. termín: 11. 9. – 12. 9. 2018  

nebo 

2. termín: 8. 11. – 9. 11. 2018  

 

Místo konání: Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově a terén 

Krkonošského národního parku 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který naleznete 

pod odkazem https://goo.gl/forms/HidrAiCHUXzQxU1f2, za každou osobu nejpozději  

do 5. 9. 2018.  

Kapacita je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

termínem přijaté přihlášky. 

V přihlášce nezapomeňte vybrat termín, kdy se chcete setkání zúčastnit. 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 

Seminář je určen pro vedení (ředitele, zástupce ředitelů) a případně 
pověřené pedagogy středních škol. Cílem akce je seznámení 
účastníků s možnostmi podpory a systematického rozvoje 
environmentálního vzdělávání ve středních školách  
a zapojení jejich pedagogů do vzdělávání v této oblasti. 
Setkání zahrnuje akreditovaný seminář DVPP „Environmentální výchova pro řídící 
pedagogické pracovníky škol a školských zařízení“ v rozsahu 8 hodin a návazná  
cca 8 hodinová terénní exkurze v Krkonošském národním parku. Účastníci obdrží v rámci 
semináře materiály k ekologickému vzdělávání a přírodě Krkonoš.  
 
 
Program: 
 

První den 

- 10.00 - zahájení akce v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním 
Maršově, uvítání, představení účastníků, seznámení s programem 
- smysl a cíle environmentální výchovy, přínosy pro výsledky učení a pro školu 
- o co se opírá EV ve škole - role  školního koordinátora EV, celoškolský přístup k EV 
- praktické příklady možností uplatňování EV v různých předmětech (vzdělávacích 

oborech a oblastech), 
- příklady možností ekologicky šetrného provozu instituce (školy), diskuse, sdílení 

zkušeností k EV na SŠ  
- dle zájmu praktické ukázky programů a aktivit EV  

 
Druhý den 
- terénní program - dle aktuálních možností bude zařazena jedna z následujících variant:  

- varianta 1: Stopy po krkonošských ledovcích (jak geologie ovlivňuje podnebí 
Krkonoš, první lidé a trpaslíci, proč svobodští konšelé zlato těžili, ale nechtěli ho 
vytěžit) a Živý mrtvý les (co vydrží pěkný les, kůrovec – přítel lesa, lesník jako rys) 

- varianta 2: Stezka korunami stromů Krkonoše (jak vypadá „pěkný“ les, Půda – 
neviditelná součást lesa) + Černohorské rašeliniště (kdo - co zabíjí rašeliniště, 
nacucaní ochránci, přírodní muzeum) 

- varianta 3 (déšť): přednáška Krkonoše – ostrov Arktidy v srdci Evropy v KCEV Krtek 
(proč je v Krkonoších národní park) + prohlídka Krtka (Krtek jako most, Příroda vs. 
architektura) + Stezka korunami stromů Krkonoše (jak vypadá „pěkný“ les, Půda – 
neviditelná součást lesa) 

- zakončení v 16.00 

https://goo.gl/forms/HidrAiCHUXzQxU1f2

