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Kontakt dětí s přírodou
16/1114:00 —18/1112:00 2015

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, Krkonoše
Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK, Horská 175, Horní Maršov 542 26
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… objevme s dětmi znovu
tajemství stezek do přírody

Potkal jsem studánku
a řekli jsme si více,
než lidé říci mohou si…
(Jiří Orten)

Proč děti potřebují kontakt s přírodou?
Co způsobuje jeho nedostatek?

CÍLOVÁ SKUPINA:

Jaký vliv má kontakt s přírodou na
psychický vývoj jedince? Existuje a co
působí „syndrom deficitu přírody“?

Určeno zejména učitelům a lektorům
v předškolním a raném školním vzdělávání
(MŠ., 1. stupeň ZŠ), ale i všem, kdo stejně
jako my vnímají naléhavost potřeby kontaktu
dětí s přírodou.

Jak podporovat vztah k přírodě, jaké
jsou možnosti bytí s dětmi venku
a co je k tomu klíčové?
Jak promítnout potřebu kontaktu dětí
s přírodou do současného vzdělávání?

Konference bude složena z přednášek
a praktických workshopů českých
i zahraničních lektorů (viz níže).

KLÍČOVÝMI ZAHRANIČNÍMI ŘEČNÍKY BUDOU:
Thorsten Ludwig

Geoff Cooper

Německý ekopedagog,
vede organizaci ParcInterp (www.interp.
de), vyučuje interpretaci přírodního dědictví na
Univerzitě Eberswalde, je
členem mezinárodní sítě zaměřené na
práci s hodnotami a rámci ve vzdělávání – Common Cause Network
(www.valuesandframes.org) a je autorem odborných publikací o výchově
v přírodě a o interpretaci přírodního
dědictví (mj. standardů kvality v interpretaci přírodního dědictví). Po
dlouhou dobu byl členem rady ANU
(Německé asociace ekologické výchovy) a vedoucím oddělení ekologické
výchovy Správy Národního parku
Saské Švýcarsko, působil ve skautingu, jako konzultant pracoval v dalších
přírodních územích v Německu o ve
světě (např. Bulharsko, Slovinsko,
Egypt). Je spoluautorem modelu Real
World Learning.

anglický vzdělavatel
zabývající se vztahy
mezi dobrodružnou
výchovou v přírodě,
ekologickou výchovou,
vzděláváním pro udržitelný
rozvoj a globálním vzděláváním. Autor
článků a publikací o odcizování dětí
přírodě a o tom, jak dobrodružná výchova v přírodě přispívá k vzdělávání
pro udržitelný rozvoj. Vedl středisko
pro výchovu v přírodě v Jezerní oblasti
(Low Bank Ground Outdoor Education
Centre), je členem výboru European
Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning – EOE
(http://www.eoe-network.eu/), člen
britského Institute for Outdoor Learning (http://www.outdoor-learning.
org/) a předseda britské Adventure
and Environmental Awareness Group
(http://www.aea-uk.org/). Více viz např.
http://www.eoe-network.eu/the-institute/board-members/geoff-cooper/.

Máte-li zájem o účast, přihlaste se
nejpozději do 2.11.2015 na adresu:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz.
Poté obdržíte podrobnější informace
k programu. V případě dotazů volejte na
tel.: 734 310 969 (Tomáš Hawel).
Podrobné informace budou též od
19. 10. 2015 na: www.sever.
ekologickavychova.cz/kontaktsprirodou.

„Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti“

