Základní článek Hnutí Brontosaurus
Modrý kámen

ENVI-MOBILE
novinky ze světa environmentálního vzdělávání
konference nejen pro ekopedagogy
28.5.2016

9:00 – 15:30
EVC Švýcárna
Josefov 459
679 04 Adamov

Akce se koná v rámci projektu ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning
into environmental education fostering local communities development (2014-1-SK01KA200-000481). Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z programu Erasmus+

Vážení pedagogové školní i volnočasoví, současní i budoucí,
zveme Vás na setkání nad novinkami ze světa environmentálního
vzdělávání v srdci Moravského krasu, která se koná dne
28.5.2016 od 9:00 v Ekologickém volnočasovém centru
Švýcárna u Adamova.
Představíme nové inspirativní aktivity pro environmentální
vzdělávání nejen ve školách, které vznikly v rámci mezinárodního
projektu Envi-mobile spolufinancovaného Evropskou unií
prostřednictvím programu Erasmus+.
Během terénní exkurze uvidíme experimentální tavbu železa ve
starých slovanských pecích i krásnou vyhlídku do údolí z koruny
vysoké pece.

PROGRAM:
9:00-9:45

projekt Envi – mobile a metodika EUR

9:45-10:00

témata našich metodik

10:00-10:30

coffee break

10:30-11:30

ukázky různých výukových aktivit a
představení aplikace ECO UP

11:30-12:00

reflexní metody a aktivity

12:00-13:00

polední občerstvení

13:00-15:00

exkurze Josefovským údolím s ukázkou
úpravy veřejného místa

15:00-15:30

zhodnocení a zakončení konference

PRAKTICKÉ INFORMACE
Pro koho je konference určena?
Setkání je určeno všem, kdo ve svém profesním či soukromém životě pracují s dětmi
nebo mladými lidmi a zajímají je environmentální a ekologická témata.

Jak se k nám dostat?
Konference se koná v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna asi 4km od
Adamova směrem na Křtiny (49°18'22"N,16°40'47"E). V areálu je možné zaparkovat,
ale kapacita našeho nádvoří i přilehlých parkovacích ploch je omezená (cca 10 aut).
Budeme rádi, pokud pro dopravu využijete autobus č. 157, který odjíždí z Adamova
(žel.zastávka) v 8:30. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti zastávky Habrůvka,
Josefov. Pro zpáteční cestu je možné zvolit opět autobus č.157 v 15:25 směr Adamov.

Cena
Díky grantové podpoře akce z programu Erasmus+ je konference vč. všech
informačních materiálů, exkurze a občerstvení ZCELA ZDARMA. Účastníci z řad
pedagogů navíc získají příspěvek na cestovné v závislosti na vzdálenosti, ze které
cestují.

Bonus
Ve dnech 28.-29.5.2016 probíhá v Josefovském údolí každoroční akce pro veřejnost
s názvem Setkání v Moravském krasu. V jeho rámci je pro veřejnost otevřena jeskyně
Býčí skála, probíhá pokusná tavba železné rudy v areálu Technického muzea u Staré
huti, správa CHKO pořádá botanické vycházky, jeskyňáři mimořádně zpřístupňují
některé další jeskyně atd. Nabízíme proto účastníkům konference zvýhodněnou
možnost ubytování přímo v historické budově Švýcárny – přespání ve vlastním
spacáku na postelích se snídaní za jednotnou cenu 150Kč.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
Mgr. Eva Pavelová (garant akce)
evvo.svycarna@centrum.cz, tel. 721 457 976

