
Krajský koordinátor environmentální výchovy Ekocentrum PALETA 
ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá

Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty Pardubického kraje

a školení koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

24. října 2019

budova DDM BETA (ABC klub) v Pardubicích

8:00 - 11:00  Program společné části

Prezence a zároveň v přísálí prezentace škol a středisek EV, prodej pomůcek a literatury, výrobků Fair Trade 
(bio káva, čokolády atp.). Drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
9:00 – 11:00 

8:00 – 9:00 

· Prezentace zajímavých projektů.

Občerstvení formou rautu a zároveň v přísálí prezentace škol a středisek EV, prodej pomůcek a literatury, 
výrobků Fair Trade (bio káva, čokolády atp.). Drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

· Zhodnocení uplynulého roku a aktuální situace EVVO v Pardubickém kraji a v ČR.
· Grantové programy – termíny, výsledky, problémy.

11:30 – 12:30 
· Vyhlášení zadání soutěže Zelený ParDoubek.

12:30 – 15:30 Praktické dílny a semináře

Registrace na praktické dílny se provádí již s přihláškou na konferenci - www.paleta.cz

Dílny:

Název dílny: Jak se žije v Podnebíně 

Anotace: V dílně si s vámi sehrajeme simulační hru „Jak se žije v Podnebíně“, která představuje, jaké jsou 
očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. V 
jednoduché formě byla sestavena pro žáky 2. stupně ZŠ. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kteří se 
každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli 
jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je tedy 
představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny. 
Určeno pro: pedagogy 2. stupně ZŠ

1.

Doba trvání: 3 hodiny 
Počet účastníků: 10-24

Lektoři: Kateřina Borovinová, Jakub Vebr
Organizace: Středisko ekologické výchovy SEVER 

Určeno pro: pedagogy 2. stupně ZŠ a zájemce z jiných stupňů

Název dílny: Jak vylepšit dům 

Počet účastníků: 9-25 

Anotace:  V simulační hře se pokusíme ve skupinách vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale 
i podle ekologických hledisek. Účastníci získají základní přehled o technologiích umožňujících uspořit energie 
a vodu při provozu domu, názorně se proberou pojmy „nízkoenergetický“ a „pasivní“ dům a také 
ekonomický i ekologický rozměr úspor energií a vody. Následovat bude prohlídka nově zrekonstruované 
učebny Domeček, kde je každá stěna vybudována jinou technologií a slouží jako ukázková přírodní stavba.

Doba trvání: 2-3 hodiny 

2.

Lektoři: Mgr. Miroslav Míkovec
Organizace: Ekocentrum PALETA, z.s. 



3.

Anotace: Pomocí jednoduché hry se blíže seznámíme se stromy v jednom z nejstarších parků v Pardubicích. 
Bubeníkovy sady je krásný park  centru města, je dobře dostupný a udržovaný. Málokdo se však pozastaví 
nad tím, že skladba stromů a keřů představuje vlastně malé arboretum plné velmi zajímavých dřevin. Hra s 
téměř detektivní zápletkou může začít.

Lektoři: Petr Martínek

Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a zájemce z jiných stupňů

Název dílny: Vycházka do Bubeníkových sadů

Organizace: Ekocentrum PALETA, z.s.

Doba trvání: 1,5 hodiny
Počet účastníků: 10-24

Anotace: Interaktivní výstava ukazuje cestu pitné vody z přírody přes domácnosti a čístírny zpět do 
vodních toků. Dále ukazujeme roli vody v krajině a ve městech, fungování vodního cyklu a jakým způsobem 
ji zadržet na místě dopadu. Představujeme koncept vodní stopy a dopad našeho každodenního chování.

Název dílny: H2Ospodař - interaktivní popularizace o (nejen) pitné vodě
Lektoři: Ondřej Rychecký, Stanislav Gajdoš, Kryštof Dytrt, Petra Hečková

Počet účastníků: 10 - 25

Organizace: Rhyme, z.s.

Doba trvání: 1,5-2 hodiny dle délky diskuse

4.

Určeno pro: pedagogy ZŠ a SŠ (popularizace je určena pro děti od 8 let)

Přihlášky se přijímají výhradně on-line vyplněné na webových stránkách 
Ekocentra PALETA - www.paleta.cz

Akreditace MŠMT č.: 20257/2013-1-463

Účastnický poplatek 250 Kč, bude vybírán pouze v hotovosti u prezence u 
organizátora obslužné části.

Sál ABC klubu se nachází na adrese Štolbova 2665, Pardubice. V centru Pardubic je všude 
placené parkování. Využít lze kromě parkovišť v okolí ABC klubu i nedaleký parkovací dům 

v ulici Karla IV.

Přijďte včas a využijte čas před začátkem společného jednání k výměně 
zkušeností s kolegy
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