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14. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou

Kapradí 2013
K o n z u ltac e A PRA k t i c k é DÍ l n y

D U C H M I E S TA — D U C H M I E J S C A — T H E S P I R I T O F T H E P L A C E — G E N I U S L O C I — D U C H M Í S T A — D E R G E I S T D E S O R T E S — E S P R I T D U L I E U

Motto:

„Duch místa
je způsoben důvodem,
který neumíme pojmenovat,
ale kvůli kterému se vracíme.“
V. Ložek, V. Cílek: Co je genius loci?

Genius loci
aneb

Proč a jak pěstovat vztah k místu?

v pátek

18. 10. 2013
od 845 do 1645

v Ekocentru DOTEK
nově rekonstruovaná bývalá barokní fara,
Horská 175, Horní Maršov
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V rámci setkání budete mít možnost
zúčastnit se navazujícího společenskovzdělávacího programu v sobotu 19. 10.

800–830 prezence
845 zahájení
Úvodní slovo – RNDr. Jiří Kulich, ředitel
Střediska SEVER
Místo místa v učení – Mgr. Jaromír
Gottlieb, 12 let ředitel Regionálního
muzea a galerie v Jičíně, spoluautor
expozice „Muzeum hry“ oceněné v roce
2003 nejprestižnější tuzemskou muzejní
cenou – prvním místem v soutěži Gloria
musaealis. Spoluautor libreta chystané
expozice „DOTEK“ na bývalé faře
v Horním Maršově.
Udělování cen za EVVO v roce 2013
Krátká oznámení, aktuality

1015–1100 přestávka, občerstvení
1100–1300 dopolední dílny
1300–1345 oběd
1345–1545 odpolední dílny
1600–1645 prohlídka Ekocentra DOTEK
jedinečný příklad rekonstrukce historické
památky na energeticky šetrný objekt

1900–2040 koncert folkové skupiny KANTOŘI
(vstupné dobrovolné)

Program v sobotu 19. 10.
830–1400 Exkurze
Údolím, kudy cesty nevedou
a jen místní o něm vědí,
Ing. Michal Skalka, Správa
Krkonošského národního parku

Organizační informce:
Účastnický poplatek (vybírán na místě)
300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV
350 Kč pro ostatní neregistrované školy

Ubytování
Účastníkům konference nabízíme možnost ubytování
v Ekocentru DOTEK za zaváděcí cenu 250 Kč na noc a plnou penzi
od 190 Kč!

Doprava na místo konání
Pro účastníky konference bude zajištěna doprava z Trutnova
z autobusového nádraží v 7:45. Doprava zpět nebude zajištěna,
ale doporučujeme využít přímého spoje veřejné dopravy v 17:15
ze zastávky Horní Maršov, most.

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2013
KAPRADÍ – Konzultace A PRAktické Dílny
k ekologické výchově má udělenu akreditaci MŠMT,
č. j.: 7727/2008–25–186
Účastníci získají osvědčení po absolvování
společného úvodního programu a dvou bloků dílen.

Na setkání si vás dovolují pozvat:
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER,
Královéhradecký kraj a Krkonošský národní park

kapradí 2013

anotace dílen
1

 Tajemný questing: radost, zábava a učení

RNDr. Blažena Hušková, lektorka a konzultantka v oblasti udržitelného
rozvoje, zapojování veřejnosti a ochrany přírody a krajiny
Questing je hra připomínající naši „honbu za pokladem“, případně polské
„podchody“. Quest vede hráče po stálé trase, nabízí jim různé indicie
a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k „pokladu“. K tvorbě
dobrého questu je třeba důkladně se seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím a tyto znalosti pak vtipně a kreativně
využít.
Účastníci dílny se dozvědí, co je to quest a jak vzniká, jak využít tvorbu
questu při výuce/projektovém vyučování a jaké jsou vlastnosti dobrého
questu. Virtuálně si projdou první questy v České republice a zažijí radost z odhalení pokladu.
Účastníci dílny dostanou text a mapu k historicky druhému questu v České republice.
Vhodné pro všechny účastníky konference.

2

	Moje krajina nepatří na okraj
– regionální učebnice v praxi škol

RNDr. Dáša Zouharová, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Ukázky nejnovějších i 100 let starých regionálních učebnic, seznámení
s obsahem a formou jejich zpracování. Představení publikace Metodika
tvorby regionální učebnice, diskuze o doporučených postupech tvorby regionální učebnice, o přínosech a úskalích regionální výuky v praxi škol.
Účastníci dílny obdrží publikaci: Regionální učebnice: metodika tvorby
regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální
výuky.
Vhodné pro všechny účastníky konference.

3
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	Cestování po Google mapách, cestování minulostí

6

 Je náš region udržitelný?

Mgr. Jiří Svoboda, Gymnázium Trutnov

Ing. Eliška Hájková, SEVER

Účastníci dílny se naučí základům práce v aplikací Google Maps a využitím jejich prvků pro výuku. Budou schopni vytvořit vlastní mapu,
sdílet ji a spolupracovat na její tvorbě s kolegy, prohlížet ji v atraktivním
prostředí Google Earth. Díky různým mapovým podkladům poskytne
dílna pohled na změny v krajině kolem nás. Prostřednictvím konkrétních
ukázek dílna nabídne námět na skutečný výlet do minulosti.
Potřebné vybavení: vlastní notebook.
Účastníci dílny obdrží Google Earth soubory, které je budou motivovat
k vlastní tvorbě. Dále pak náměty na konkrétní aktivity.

Indikátory udržitelnosti regionu – zní to trochu složitě, že? Během vycházky po Horním Maršově však zjistíte, jak přitažlivě lze právě s tímto
tématem pracovat v terénu a jak můžete žáky 2. a 3. stupně vést k tomu,
aby svou obec a její nejbližší okolí uměli zhodnotit z hlediska zacházení
s krajinou a životním prostředím.
Naučíte se pracovat s leteckými snímky, fotografiemi a mapami z různých časových období, se statistickými údaji a dalšími materiály. Získáte
pracovní listy a metodiku pro pedagogy.
Vhodné zejména pro pedagogy 2. st. ZŠ a SŠ a další zájemce.

Vhodné pro pedagogy 2.st. ZŠ a SŠ a další zájemce.
7
4

 S interpretací je kříž

 Do krajiny za land-artem

Mgr. Michaela Glovňová, SEVER
Ing. Michal Skalka, Správa Krkonošského národního parku
Aniž bychom opustili příjemné zázemí maršovské fary, projdeme se nejstarší a nejrozšířenější naučnou stezkou na světě. Trochu nám nabourá
představy o naučných stezkách a vůbec o tom, jak říct cokoliv komukoliv. V programu se dozvíme, jak vyrobit neobyčejný příběh z obyčejné události. Lektor vám ukáže příklady špatné praxe. Dobrou praxi si
účastníci vyrobí sami. Dílna vám pomůže zaujmout „rozjeté sedmáky“,
pomůže s tvořivými středoškoláky. Součástí dílny bude malá soutěž
o hezkou cenu.
Vhodné pro všechny účastníky konference.

5

 Duch místa

Bc. Lenka Hronešová, SEVER
V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo.
V dnešním slovníku má tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané
oblasti. Jedním z cílů environmentální výchovy je pěstovat v žácích krásu
a radost ze světa – naučit se mít rádi místo, kde žijí a znát jeho přírodní i kulturní specifika. Seminář nabídne účastníkům nejen zamyšlení nad pojmem
Genius loci, ale i metody a konkrétní aktivity, směřující k tomuto cíli, procházející napříč vzdělávacími obory prvního stupně základní školy.
V případě příznivého počasí proběhne dílna venku.
Účastníci dílny dostanou zpracované metodické materiály.
Vhodné pro pedagogy 1.st. ZŠ, pro vychovatele školních družin.

Land-art je kreativní forma umění, kterou lze velmi dobře využít jako
učební metodu při práci v krajině. Je to zcela jedinečný přístup k uměleckému objektu, který podléhá přírodním procesům a nevytváří u svých
tvůrců a diváků vlastnický vztah k jejich dílu. Seminář je určen pro
všechny tvořivé lidi, kteří se rádi nechají vtáhnout atmosférou jedinečného místa a inspirovat se k tvorbě velkolepých land-artových děl.
Potřebné vybavení: doporučujeme fotoaparát, pevnou obuv a tvůrčí náladu.
Vhodné pro všechny účastníky konference.
POZOR! Pro zájemce setkání pokračuje programem

v sobotu 19. 10. 2013 / 830–1400

Exkurze Údolím, kudy cesty nevedou
a jen místní o něm vědí
Ing. Michal Skalka, Správa Krkonošského národního parku
Jen málo je v Krkonoších míst, kam běžně lidi nechodí i když by
chodit chtěli. Zveme vás na tajný půldenní výlet na Černou horu po
lázeňských stezkách, které budou užší a kostrbatější, až nebudou
vůbec lázeňské, budou víc dobrodružné a jen málo objevené. Nakonec budou strmé, úzké a divoké. Na náš výlet budete potřebovat
dobré boty, půl dne času a chuť dostat se do míst, o kterých se běžný návštěvník dozví jenom z drahých luxusních kalendářů.
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Zúčastním se (prosím označte):

Jméno a příjmení: ...........................................................................

pátek 18. 10. / dopolední dílny (1100–1300):

prosím označte jen
jednu dílnu

Tajemný questing: radost, zábava a učení
Cestování po Google mapách, cestování minulostí
Duch místa (v terénu)
S interpretací je kříž
Je náš region udržitelný? (v terénu)
Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.
pátek 18. 10. / odpolední dílny (1345–1545):

prosím označte jen
jednu dílnu

Organizace: ..................................................................................
Adresa: .........................................................................................
Telefon: .........................................................................................

Tajemný questing: radost, zábava a učení
Cestování po Google mapách, cestování minulostí
Duch místa (v terénu)
Moje krajina nepatří na okraj – regionální učebnice v praxi škol
Do krajiny za land-artem (v terénu)
Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

E-mail: ...........................................................................................

pátek 18. 10. / prohlídky Ekocentra DOTEK
(1600–1645):
ANO 
NE
sobota 19. 10. / exkurze Údolím, kudy cesty nevedou
a jen místní o něm vědí (830–1400):
ANO 
NE
Využiji možnost ubytování v Ekocentru DOTEK:
čtvrtek 17. 10. až pátek 18. 10.
pátek 18. 10. až sobota 19. 10.
sobota 19. 10. až neděle 20. 10.

ANO 
ANO 
ANO 

NE
NE
NE

V rámci ubytování nabízíme možnost stravování (polopenze, plná penze). Se zájemci budeme
stravování řešit individuálně.
Využiji společnou dopravu na místo konání v pátek 18. 10. z Trutnova
z autobusového nádraží v 7:45 do Horního Maršova:
ANO 
NE
Po přihlášení obdržíte podrobné organizační informace e-mailem.

uložit přihlášku
Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail:
jana.skuckova@ekologickavychova.cz

