Nabídka dvoudenního výukového programu s ekologickou
tematikou určená studentům středních škol
Organizace nabízející program: o.s. Centrum rozvoje Česká Skalice (www.centrumrozvoje.eu)
Místo konání: vzdělávací středisko Vila Čerych v České Skalici (www.vilacerych.cz)
Nabídka volných termínů rok 2011: 16.-17.února; 2.- 3.března; 8.- 9.března; 15.– 16.března;
22. - 23.března
Program zajistíme pro minimální počet účastníků: 15 osob

Program prvního dne
Příjezd účastníků do Vily Čerych, ubytování, uvítání a představení občanského sdružení.
Blok o odpadovém hospodářství a šetrném spotřebitelském chování
Studenti se seznámí s jednotlivými druhy odpadů a příslušnými nádobami na tříděný odpad.Jsou
jim objasněny nejčastější mýty v oblasti nakládání s odpady, které mezi veřejnosti kolují. Dozví
se o době rozkladu, možnostech dalšího zpracování a využití odpadů a nebudou chybět ani
informace o kompostování. Studenti sami navrhnou kroky šetrného spotřebitelského chování,
které mohou snadno aplikovat v praxi. Na místě si zkusí zábavnou formou třídění odpadů.
Oběd ve vzdělávacím středisku Vila Čerych a krátký polední odpočinek.
Procházka po naučné stezce Cesta stromů, nacházející se v rozlehlé a do detailů promyšlené
zahradě Vily Čerych. Studenti vyslechnou povídání o vzácných a zajímavých stromech, které se
zde nacházejí.

Vlastivědná vycházka po České Skalici a okolí s tematickým zaměřením (dle počasí),
spojená s návštěvou Regionálního informačního centra v České Skalici, němž sídlí Ekologická
poradna a specializovaná knihovna.
Blok o invazních rostlinách – stručný historický přehled, představení nejčastějších druhů
invazních rostlin a živočichů, vyskytující se na území České republiky, způsoby jejich mapování
a potřeba likvidace. Představení projektu Centra rozvoje Česká Skalice řešícího mapování
invazních rostlin podél řeky Úpy v terénu.
Večeře ve vzdělávacím středisku Vila Čerych.
Večerní tematický program - promítání krátkých filmů s následnou diskuzí nad aktuálními
problémy, hry s environmentální tematikou, plánování „zahrady plné zážitků“ ve Vile Čerych.
Nocleh ve vzdělávacím středisku Vila Čerych.
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Program druhého dne
Snídaně ve vzdělávacím středisku Vila Čerych.
Přednáška s besedou o životě a zajímavostech netopýrů, doplněná obrazovým materiálem a
zvukovými nahrávkami echolokačních záznamů, ochrana savců v České republice.
Přestávka
Blok o „Bedýnkování“ neboli novém způsobu podpory místních zemědělců.
Představení ekologického zemědělství, biopotravin, farmářských trhů v regionu.
(V případě změny programu - blok o našich obojživelnících a plazech.)
Závěrečné zhodnocení dvoudenního programu
Oběd ve vzdělávacím středisku Vile Čerych, odjezd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lektoři programů: Ing. Martina Vavrdová
Helena Hamanová, DiS. (zaměstnanci Centra rozvoje Česká Skalice)
Doporučené vybavení účastníků: psací potřeby, obuv a oděv do terénu, přezůvky.
Charakteristika ubytování: standardně vybavené 3 - 4 lůžkové pokoje s povlečením
a vlastním sociálním zařízením (www.vilacerych.cz).

Cena programu pro 1 žáka činí 150 Kč (v ceně zahrnuto ubytování, stravování )
1. den pobytu poskytneme – oběd a večeři včetně nápoje
2. den pobytu poskytneme – snídani a oběd včetně nápoje
Za Centrum rozvoje Česká Skalice
Helena Hamanová – koordinátorka environmentálních programů.
Kontakt: helena.hamanova@centrumrozvoje.eu, + 420 491 426 600

Projekt byl podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje
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