Klub ekologické výchovy z.s.
ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje
a Centrem managementu výchovy a vzdělávání pro UR
při Vysoké škole evropských a regionálních studií
vás zvou na

jubilejní 10. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje,
které se uskuteční v rámci mezinárodní konference Udržitelný rozvoj X – sekce
Kulatý stůl občanského vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
dne 15. března 2019 od 9.00
Místo setkání: U Zimního stadionu 1952/2 (Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK – č. 2008)
8.30 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.15 zahájení a přivítání účastníků na 10. setkání koordinátorů EV v Jihočeském kraji
Zástupci KÚ Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., rektor VŠERS
doc. Dr. Milada Švecová, předsedkyně KEV
Ing. Milena Kaňková, předsedkyně Krajské skupiny KEV
9.15 – 11.00 Management EV ve škole
 Zdravá výživa, mýty o potravinách a možnosti škol
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., ČZU Praha
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV
 Začlenění tématu Zdraví a zdravého životního stylu do vzdělávání ve školách základních a
středních: ENVIGAME a téma zdraví s využitím mobilních technologií
Mgr. Eva Jiříková, CSc., koordinátorka EV ZŠ gen. Janouška 1006, Praha 1, místopředsedkyně KEV z.s.
 Témata roku 2019 vyhlášená OSN a UNESCO
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., čestná členka ČK pro UNESCO
 Informace o soutěži Škola udržitelného rozvoje
Centrum managementu vzdělávání pro UR, Klub ekologické výchovy
Diskuse
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 12.30
 Pokračujeme v rozvoji zájmu žáků o badatelskou činnost zaměřenou na životní prostředí a
udržitelný rozvoj v jihočeském regionu
Ing. Milena Kaňková, předsedkyně krajské skupiny KEV
 Další připravované akce pro žáky a pedagogy škol Jihočeského kraje v roce 2019




Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, KÚ JK, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
„Pták roku 2019“ – tradiční akce ČSO a další programy pro školy
Česká společnost ornitologická
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV
Vyhlášení 7. ročníku žákovské ekologické konference škol Jihočeského kraje
Ing. Milena Kaňková, předsedkyně krajské skupiny KEV

12.30 – 13.30
 Akce připravované školami Jihočeského kraje v roce 2019
 Nabídka akcí dalších institucí zabývajících se VUR/EV 2019
13.30 Ukončení semináře a předání osvědčení akreditované akce „Biotechnologie v potravinářství“

Změna programu vyhrazena

