
KAPRADÍ 2018
KONZULTACE A PRAKTICKÉ DÍLNY

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

pátek 23. listopadu 2018 

Vila Čerych, Česká Skalice

Téma: aktivní občanství
Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. 
/ Jan Amos Komenský
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 8.00–8.30 prezence 

 8.45 zahájení

Úvodní slovo: 

Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER

Hlavní referáty:

Principy občanského vzdělávání  
– jak souvisí s ekologickou výchovou  
Mgr. Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení, o.p.s., Praha

Výsledky Tematické zprávy Občanské vzdělávání  
v základních a středních školách 
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.,Česká školní inspekce, Praha

Co nového v občanském vzdělávání v revizích RVP  
Mgr. Alena Hesová, Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Udělování cen za EVVO v roce 2018

Krátká oznámení, aktuality

 10.15–11.00 přestávka, občerstvení

 11.00–13.00 DOPOLEDNÍ DÍLNY

 13.00–14.00 oběd

 14.00–16.00 ODPOLEDNÍ DÍLNY 
předávání osvědčení

pátek 23. listopadu 2018

Na setkání si vás dovolují pozvat:

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.  
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Královéhradecký kraj
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JAK VYCHOVAT Z DĚTÍ AKTIVNÍ OBČANY

Mgr. Tomáš Hazlbauer,  
ředitel Centra pro demokratické učení, o.p.s., Praha

Deset let se specializuje na práci se žákovskými par-
lamenty jak v  roli koordinátora parlamentu, tak v  roli 
lektora i mentora.
Žákovské parlamenty jsou nejrozšířenějším nástrojem 
občanského vzdělávání ve školách. Představíme vám, 
jak tento komplexní a metodicky propracovaný vzdě-
lávací nástroj vypadá, jak funguje a čím je přínosný pro 
žáky i školy jako takové. 
Vhodné zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ .

KAM ZMIZELI STRÁŽCI BRAN?

Mgr. Jakub Kašpar,  
náměstek ředitele Správy KRNAP, zodpovědný mj. za 
komunikaci, bývalý vedoucí komunikace MŽP a také 
bývalý novinář

Vyznat se ve světě, kde už neexistuje klasické děle-
ní médií na veřejnoprávní, seriózní soukromá a bulvár, 
ve světě, kde může být každý „novinářem“, ve světě, 
kde se lež tváří jako nejjasnější pravda a  ta se zatím 
krčí, nudná, někde v koutku, není vůbec jednoduché. 
Jak poznat falešné zprávy (fake news), nesmyslné drby 
(hoaxy) a  propagandu (vrtění psem) od skutečného 
zpravodajství? Jak se vyznat ve světě, jehož informač-
ní toky neurčují klasická média, ale sociální sítě? Jak se 
zorientovat na bojovém poli kybernetické a informační 
války? Kdo to jsou (nebo byli?) strážci bran?
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ.

PŘÍBĚH STROMU I LIDÍ

Mgr. Lenka Burešová,  
ředitelka ZŠ Čeperka, propagátorka komunitní školy, 
která má být součástí života celé obce.

Lze žáky 1. stupně „aktivně“ vést k aktivnímu občan-
ství?  Pojďme si společně a na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak můžeme u žáků pomocí příběhu jedné písně rozví-
jet pocit, že svým rozhodováním mohou něco změnit 
a ovlivnit. Společně si zazpíváme, zahrajeme a ocitne-
me se v  různých rolích, které nám pomohou uvědo-
mit si své možnosti a díl zodpovědnosti za rozhodnutí, 
která učiníme.  Na dílně si prakticky zkusíme, jak  by  
lekce podporující výchovu k aktivnímu občanství  moh-
la vypadat.
Pro učitele 1. stupně ZŠ.

MYSLI GLOBÁLNĚ,  
JEDNEJ LOKÁLNĚ – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Mgr. Dušan Vodnárek, ZŠ Školní, Vrchlabí,  
Mgr. Věra Krátká, ZŠ Komenského, Trutnov,  
Mgr. Eva Bláhová, ZŠ Úprkova, Hradec Králové

Tři zkušení koordinátoři EVVO vám představí své au-
torské učební celky (vyučovací hodiny), které motivují 
žáky k  aktivnímu zapojení do ochrany životního pro-
středí. Celek „Zachraňme Krakonošova kuřátka“ bude 
věnován vlivu hospodaření a turismu na výskyt tetřívka 
nejen v Krkonoších. V dalším celku se dozvíte, co je to 
vlastně šetrná turistika a jaké má zásady. Odpovědnos-
ti každého z nás za životní podmínky těch, kteří vyrábějí 
naše oblečení, se bude týkat  celek “ Ušili to na nás“.
Pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.

DĚTI A MLÁDEŽ JAKO PŘÍMÍ ÚČASTNÍCI 
DEMOKRATICKÝCH PROCESŮ  
aneb PARLAMENTY, SPOJTE SE! 

Ing. Ivana Krňáková, 
ředitelka SEV SEVER Litoměřice o.p.s.,  
Mgr. Kateřina Simajchlová, 
lektorka SEV SEVER Litoměřice o.p.s,  
koordinátorka Zastupitelstva mládeže Litoměřice

Máte skvělý, fungující školní parlament? Dosáhli jste 
s  ním ve škole všeho, co jste chtěli? Naplnili jste 
svůj plán a nevíte, co dál....? Pak neváhejte a nabíd-
něte potenciál své akční party i  přes hranice ško-
ly. Spojte síly a  šiřte společně svou energii, nápady 
a  aktivitu mládeže i  do města, za něj a  ještě dál... !   
Dozvíte se, jak prakticky již od r. 2002 funguje Zastu-
pitelstvo mládeže v  Litoměřicích. Jak a  proč vznika-
lo, čemu se věnuje. Představíme vám možné úrovně 
partnerství, které město nabízí. Budeme sdílet příkla-
dy projektů, kterým se mladí zastupitelé věnují a co se 
během celého roku mohou naučit, osvojit. Seznámíte 
se s metodikou školních a mladých fór, která probíhají 
napříč městy zapojenými v Národní síti Zdravých měst. 
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ.

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM  
aneb JAK NA MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

Bc. Karin Richterová,  
lektorka SEV SEVER Horní Maršov a národní koordi-
nátorka Programu Škola pro udržitelný život,  
Mgr. Kateřina Borovinová,  
lektorka SEV SEVER Horní Maršov

Cílem dílny je přiblížit účastníkům, co je místně zakot-
vené učení (MZU) a jak souvisí s výchovou k aktivnímu 
občanství. Rovněž si prakticky vyzkoušíte několik jed-
noduchých aktivit, kterými můžete se žáky začít obje-
vovat „místo“ kde žijí či studují a užít si tak společně 
velké dobrodružství. 
Vhodné zejména pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.
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Jméno a příjmení: 

Organizace: 

Adresa: 

Telefon:

E-mail: 

Účastnický poplatek (vybírán na místě)

300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV 

350 Kč pro ostatní neregistrované školy a další účastníky

Uzávěrka přihlášek / 31. října 2018

KAPRADÍ – Konzultace A PRAktické Dílny k ekologické výchově  
má udělenu akreditaci MŠMT, č.j.MSMT-10400/2016-2-368

Účastníci získají osvědčení po absolvování  
společného úvodního programu a dvou bloků dílen.

organizační informace

dopolední dílny (11.00–13.00)

 Jak vychovat z dětí aktivní občany
 Kam zmizeli strážci bran?
 Dobrodružná výprava za poznáním aneb jak na místně zakotvené učení
 Mysli globálně, jednej lokálně – příklady dobré praxe

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

odpolední dílny (14.00–16.00)

 Jak vychovat z dětí aktivní občany
 Kam zmizeli strážci bran?
 Děti a mládež jako přímí účastníci demokratických procesů aneb Parlamenty, spojte se!
 Příběh stromu i lidí

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

Po přihlášení obdržíte během listopadu podrobné organizační informace e-mailem.
Bližší informace na tel. 739 203 204
Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 31. 10. 2018 na e-mail:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, do předmětu napište: KAPRADÍ 2018
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