Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě
Pozvánka na workshopy KA03 pro popularizátory vědy
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na workshopy určené pro pedagogy základních a
středních škol a popularizátory vědy dětem a mládeži z řad VaV, které se konají ve
dnech 5. února v Olomouci a 6. února 2015 v Brně.
Tyto workshopy jsou zaměřeny na vzdělávání ve čtyřech tématech souvisejících
s udržitelnou dopravou, k níž se snažíme společně vychovávat a vzdělávat nastupující
generaci:
• Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využití území
• Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
• Bezpečnost, nehodovost v dopravě a jejich prevence
• Udržitelná mobilita
Workshopy s mezinárodní účastí přednášejících Vám pomohou proniknout do
problematiky udržitelné dopravy, abyste mohli následně svoje znalosti a zkušenosti
předávat studentům. Doporučujeme účast především pedagogům vyučujícím
matematiku, fyziku, chemii, zeměpis/geografii, biologii, tělesnou výchovu, dopravní
výchovu a výchovu k občanství.
Tato aktivita je součástí projektu OP VK Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě, jehož
hlavním cílem je podnítit zájem studentů o přírodovědné a technické předměty a ovlivnit
tím i volbu jejich dalšího studia a budoucího povolání. Nabyté poznatky mohou
pedagogové následně využít pro badatelsky orientovanou výuku. K tomuto typu výuky
budou na workshopu nabídnuty metodické pokyny.
Těšíme se s Vámi na shledanou
Jitka Vrtalová (za vzdělávání popularizátorů vědy z řad pedagogů ZŠ a SŠ)
ve spolupráci s kolegy, kteří pro Vás zastřešují jednotlivá témata:
Ivo Dostál a Marek Havlíček (fragmentace krajiny)
Jitka Hegrová a Alena Pávková (zdravotní rizika dopravy: ovzduší a hluk)
Richard Turek a Zuzana Strnadová (bezpečnost dopravy)
Jaroslav Martinek (a Jitka Vrtalová) (udržitelná mobilita)

Program čtyř workshopů KA3
OLOMOUC – 1. běh
5. 2. 2015

Základní škola a Mateřská škola, Řezníčkova 1, Olomouc

Praxe
8.30

Metodika pro badatelsky orientovanou výuku
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

9.30

Výuka k udržitelné dopravě v praxi, zapojení škol do projektu
„Oblékáme hada Edu“
Mgr. Danuše Smutková

10.00

přestávka

Workshopy
10.10

Bezpečnost v dopravě
Ing. Michal Roman

12.10

přestávka

12.30

Zdravotní rizika z dopravy (ovzduší, hluk)
Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.Techn. Thomas Macoun, Rakousko

14.30

přestávka

14.40

Fragmentace a tvorba krajiny
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, Ph.D., Slovensko

16.40

ukončení workshopů

BRNO – 2. běh
6. 2. 2015

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno

Praxe
8.00

Metodika pro badatelsky orientovanou výuku
Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (zastoupen Mgr. Zuzanou
Strnadovou)

9.00

Výuka k udržitelné dopravě v praxi, zapojení škol do projektu
„Oblékáme hada Edu“
Mgr. Danuše Smutková (zastoupená Ing. Jitkou Vrtalovou)

9.30

přestávka

Workshopy
9.40

Zdravotní rizika z dopravy (ovzduší, hluk)
Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.Techn. Thomas Macoun, Rakousko

11.30

přestávka

11.40

Udržitelná mobilita
Lars Kjellberg, politický rada a zástupce velvyslance Dánska v
ČR (zastoupen Ing. Jitkou Vrtalovou)

13.30

přestávka

13.50

Bezpečnost v dopravě
Ing. Michal Roman

15.40

přestávka

15.50

Fragmentace a tvorba krajiny
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, Ph.D., Slovensko

17.40

ukončení workshopů

