Pedagogická konference

„Jaro v Českém krasu“
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (Ekocentrum
Kavyl) ve spolupráci se Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou
uspořádalo ve dnech 20. – 21.5.2010 ve Svatém Janu pod Skalou pedagogickou konferenci
s názvem „Jaro v Českém krasu“. Ta proběhla za celkové účasti 80 zájemců z řad
pedagogické veřejnosti ve stylovém prostředí refektáře bývalého benediktinského kláštera
(hlavní prezentace) a rovněž ve třídách Svatojánské koleje (některé volitelné semináře).
Na konferenci určené především učitelům a učitelkám z mateřských škol, prvního i
druhého stupně základních škol, ale také středních škol a pedagogickým pracovníkům a
vychovatelům dalších školských zařízení Středočeského kraje vystoupili jako přednášející
Mgr. Jana Fellnerová s referátem „Metody EVVO vhodné pro MŠ a I. Stupeň ZŠ“, RNDr.
Helena Koblihová s referátem „Informační zdroje EVVO“, RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D.,
s referátem „Naši sousedé netopýři“, RNDr. Marcela Kovářová s referátem „Příklady tvůrčího
uchopení reálií školy a jejich využití pro výuku“, dále v rámci volitelných seminářů Mgr.
Štěpán Rak s tématem „Suchou nohou po mořském dně“, PhDr. Květa Černohlávková
s tématem „Junior Ranger Project a ochrana přírody“, Ludmila Melková s tématem „Co jsme
našli v lese“ a Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., s tématem „Spolu dokážeme víc“.
Cílem konference bylo další zvyšování kvality environmentální výchovy na školách a
školských zařízeních ve Středočeském kraji a zvyšování kompetencí pedagogických
pracovníků v oblasti environmentální výchovy spojené se vzájemnou výměnou zkušeností.
Všichni účastníci obdrželi následně poštou sborník z konference s názvem „Jaro
v Českém krasu“ s materiály obsahující zajímavé podněty a informační materiály, které mají
posloužit jako zdroj námětů a nápadů každému, komu se sborník dostane do ruky, a současně
přiblížit oblast environmentální výchovy z odlišných pohledů a na základě nejrůznějších
přístupů a postupů.
Pedagogická konference „Jaro v Českém krasu“ představuje akreditovaný vzdělávací
program (akreditace MŠMT ČR č. 21 254/2009-25-419), jehož celková realizace byla
významně podpořena z prostředků Středočeského kraje. Všichni účastníci obdrželi osvědčení
o absolvování tohoto programu a budou průběžně informováni o dalších akcích tohoto druhu,
které Ekocentrum Kavyl každoročně připravuje.

