
    
 
 

PEDAGOGOVÉ ZE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY SE SEŠLI NA KONFERENCI     
POŘÁDANÉ K PROJEKTU E-DUR 

 
Téměř 70 pedagogů z celé České republiky se ve čtvrtek 4. dubna 2013 setkalo v Praze na Toulcově dvoře na 
Celostátní konferenci projektu E-DUR, kterou pořádal Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce 
ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a ZČ HB Botič. Hlavní téma konference bylo 
Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR). Na programu byly odborné přednášky, 
diskuze i praktické workshopy, ze kterých si účastníci odnesli cenné poznatky a metodické materiály do 
praktické výuky, které v rámci projektu E-DUR vznikly.  
 
Konference byla zahájena ředitelem Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce, Mgr. Michalem 
Bartošem, Ph.D., následovala přednáška Doc. RNDr. Pavla Nováčka, CSC., vedoucího Katedry rozvojových studií 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci „Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky“. 
V přednášce se pan Nováček zabýval hlavně konceptem udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, 
který by měl uspokojit potřeby současných generací bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat 
svoje potřeby. Tento koncept je rozpracováván již více než čtvrt století. Je však k zamyšlení, jestli máme vůli a 
odhodlání jej naplňovat. Alternativou k udržitelnému rozvoji je tzv. udržitelný ústup, nebo, v horším případě, 
období chaosu a anarchie. I tyto varovné scénáře bychom měli promýšlet právě proto, aby se pokud možno 
nenaplnily. 
Mezi přednášejícími nechyběli ani pedagogové, kteří se s ostatními podělili o své zkušenosti z realizovaných 
projektů na školách. „V rámci dopoledních i odpoledních dílen bylo představeno několik nových produktů CEA 
Sluňákov, které vznikly právě díky projektu E-DUR. Jde především o metodické sady určené starším žákům, které 
představují podrobněji zpracovanou tematiku Slunce jako ovlivňovatele mnoha oblastí života na Zemi a tematiku 
Udržitelného rozvoje“ konstatuje jedna z organizátorek konference Zdenka Štefanidesová  z organizace CEA 
Sluňákov. „Účastníci se dále měli možnost seznámit s modelovými lekcemi, které umožní žákům podrobněji 
zkoumat otázky spojené s udržitelným rozvojem a s metodickými materiály využitelnými ve výuce,“ doplnila Blanka 
Toušková, spoluorganizátorka ze Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.   
 
 
 
Za organizátory akce: Mgr. Blanka Toušková, SSEV Pavučina, www.pavucina-sev.cz, info@pavucina-sev.cz 

 
 


