...pro lidi, pro přírodu
Kdo jsme?
Čmelák – Společnost přátel přírody je nestátní nezisková organizace, která působí v Libereckém kraji
již od roku 1994, ale svými semináři, dobrou praxí v ochraně přírody či akcemi pro dobrovolníky
pomáhá lidem i krajině v celé ČR i v zahraničí.
Jaké je naše poslání?
Jsme přesvědčení, že harmonická krajina a příroda patří stejně jako vzdělaná a fungující občanská
společnost k základním předpokladům kvalitního života. Proto jsme se rozhodli k jejich ochraně
a rozvoji sami aktivně přispívat a nabízet konkrétní řešení.
Jak pečujeme o přírodu?
V oblasti praktické ochrany přírody je našim hlavním projektem pozemkový spolek, který je jedním
z největších v České republice. V jeho rámci realizujeme unikátní projekt Nový prales, zaměřený
na obnovu přirozených lesních porostů – více na www.novyprales.cz. Dále se zabýváme revitalizací
krajiny, nejnověji např. komplexní ukázková obnova mokřadů v Jablonném v Podještědí.
Jak pečujeme o lidi?
Při našich vzdělávacích aktivitách především usilujeme o to, abychom u dětí, žáků, studentů i dospělé
veřejnosti povzbudili jejich vnímavost a vztah k jejich okolí. Proto upřednostňujeme metody
kritického myšlení, badatelsky orientovanou výuku, zážitek a názornost. Snažíme se u lidí povzbudit
zájem a pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí a které svým konáním vytvářejí.
Důležitou roli hraje naše spolupráce se školami od mateřských po vysoké. Nabízíme semináře pro
pedagogy zaměřené na přírodní témata a inovativní metody vzdělávání. Možnost zapojení se do
projektů pro žáky a studenty, ve kterých získávají znalosti o probíhajících procesech v krajině kolem
nich, trénují badatelské dovednosti a navrhují vlastní krajinářské projekty, které zkouší prezentovat
spolužákům i veřejnosti.
Dalším dlouhodobým úsilím Čmeláka jsou projekty zaměřené na rozvoj spolupráce běžných žáků
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Co dále nabízíme?
Čmelák pořádá již tradiční terénní exkurze pro veřejnost, odborné programy, dobrovolnické akce,
firemní dny pro přírodu, stáže a praxe. Více na www.cmelak.cz.
Se Čmelákem můžete udělat radost přírodě i svým blízkým, pokud jim místo řezané kytky
z dovozu věnujete symbolickou Květinu pro českou krajinu s originálním certifikátem a příspěvkem
na zajištění péče o české přírodní lokality. Více informací na www.kvetinaprotebe.cz.
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Anotace
Tato metodická příručka by měla sloužit nejen jako inspirace, ale i jako konkrétní návod, jak přitáhnout žáky
a studenty k „Zeleným profesím“ a bádání. Příručka si dává za cíl pedagogy motivovat k tomu, aby v běžné praxi
školy praktikovali badatelsky orientované vyučování. Obsahuje konkrétní, přehledné a návodně zpracované, praxí
ozkoušené lekce, které se dají použít v běžných vyučovacích hodinách, ale i v rámci projektových dnů nebo jako
zajímavá, pro děti zábavná a zároveň poučná náplň školního výletu.

Tým
Byť někteří jmenovaní byli stálými a opěrnými pilíři projektu a někteří spolupracovali jen krátce, přesto všichni byli
alespoň chvíli součástí týmu a rádi bychom je zmínili: Ernekerová Pavla, Hošková Monika, Jiřiště Luboš, Kerdová Jana,
Kolovratníková Jana, Krsová Barbora, Mašková Veronika a jako dobrovolníci – Veronika Hradcová a Pavel Drábek.

Poděkování
Za uskutečnění projektu Zelené profese v krajině děkujeme Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Česko-německému
fondu budoucnosti, Krajskému úřadu Libereckého kraje a zejména německým partnerům z Naturschutzzentrum
„Oberlausitzer Bergland“ v Neukirchu. Náš dík patří všem, kteří v rámci projektu Zelené profese v krajině byli
nápomocni. Děkujeme žákům a jejich pedagogům, že s námi vše zkusili. Děkujeme týmu, konzultantům,
odborníkům, dobrovolníkům a dále překladatelce Šárce Studené a korektorce textu Jolaně Stáňové, za věnovaný
čas tomuto projektu.
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