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KAPRADÍČKO
10. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou
výchovu a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci

ČTVRTEK

8/11/2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí, Hradec Králové
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PROGRAM
8:00–8:30

Prezence / vestibul

8:30

Zahájení / hlavní sál
Úvodní slovo

8:45

Prezentace / Přednáška / hlavní sál
Mezinárodní Program EKOŠKOLA pro MŠ

Simona Neprašová, Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.
koordinátorka programu Ekoškola pro ČR.

Záhony pro školky – péče o záhon a sledováním dění kolem něj vede děti
k dobrým stravovacím návykům
Monika Michálková, Záhony pro školky, z.s.
Gastronomická novinářka, zakladatelka časopisu La Cucina Italiana o gastronomii a
životním stylu v italském a středozemním pojetí. Členka mezinárodní environmentální
organizace Slow Food .

Prezentace / Přednáška / hlavní sál
Prostor pro prezentace MŠ
9:45–10:00

Přestávka / vestibul
Seznámení s materiály prezentujících MŠ
Publikace a materiály na prodej

10:00–12:00

DOPOLEDNÍ DÍLNY

12:00–13:00

Přestávka / vestibul
Možnost občerstvení a nákup publikací

13:00–15:00

ODPOLEDNÍ DÍLNY

15:00–15:15

Zakončení / vestibul
Hodnocení, předání osvědčení o účasti

Na setkání si vás dovolují pozvat:
Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. ve spolupráci
se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí
Brontosaurus a Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
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PRAKTICKÉ DÍLNY
SEZNAMTE SE S EKOŠKOLOU
Mgr. Simona Neprašová
O lektorce: Pracuji v neziskové organizaci TEREZA, jsem koordinátorkou programu Ekoškola pro Českou republiku, v němž se zaměřuji
na práci s MŠ. Spoluvytvářím metodické materiály, jezdím na konzultace do MŠ i ZŠ, lektoruji semináře pro pedagogy.
O dílně: Environmentální aktivity jsou dnes již součástí života téměř každé mateřské školy. Na našem worksshopu vám představíme program, který environmentální aktivity smysluplně zastřešuje. Základem mezinárodního programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví
na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Ekoškola přináší jedinečnou možnost dětem v mateřské školce podílet se na řešení skutečných problémů a prožít radost z výsledků své práce. Životní
prostředí se stává něčím, co se jich týká a co mohou samy ovlivňovat. Tímto dává Ekoškola environmentálním aktivitám další rozměr: učí pro
skutečný život, formuje postoje a chování, propojuje ty, které životní prostředí zajímá.
Přijďte si vyzkoušet práci s unikátní metodikou sedmi kroků, jednu z možností jak s dětmi řešit otázky životního prostředí nejen v mateřské
škole.

JAK NA ŠETRNÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Silvie Vacková, DiS.
O lektorce: Pracuji ve Středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, kde působím jako lektorka a ekoporadkyně. Jsem koordinátorkou
programu Ekoškola pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Lektoruji semináře pro pedagogy, provozní zaměstnance a ostatní dospělé, zaměřené na
šetrný provoz organizací, ekologické zemědělství a místní výrobky.
O dílně: Víte jak začít s ekologicky šetrným provozem v mateřské škole a jak odpovědně nakupovat? Jak šetřit přírodními zdroji ve vašem provozu?
V naší dílně se budeme zabývat tématy: odpady, voda, energie a stravování. Získáte tipy na opatření, která můžete zrealizovat v mateřské škole spolu
s vašimi dětmi. V tématu nakupování se zaměříme na: kancelářské potřeby, úklidové prostředky, kancelářskou techniku a zařízení interiérů. Dále vás
čekají informace o ekologicky šetrném spotřebitelství a ekoznačení. V rámci dílny získáte i tipy na informační materiály, týkající se těchto oblastí, a také
recepty na výrobu svých vlastních úklidových prostředků.

HAKUNA-MATA (BUĎ ŠŤASTNÝ), ANEB VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM
Lenka Sochorová, Martina Moličová
O lektorkách: Pracujeme v MŠ NA Daliborce, Hořice. Do výuky se snažíme zařazovat prvky z alternativního vzděláván, například z Waldorfské pedagogiky,
Montessori, programu ,,Začít spolu“ atd. Pracujeme na nových projektech v rámci ekologické výchovy. Hlavní motto našeho vzdělávání je příroda ve své podstatě v souvislosti s lidovými tradicemi i současnou problematikou životního prostředí.
O dílně: „Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout.“ ( L. R.
Hubbard). Hlavním cílem vzdělávání v naší MŠ je uvědomění si, že každá živá bytost je vlastně součástí velkého celku a to našeho životního prostředí, přírody,
která nás obklopuje. Jako starý slovanský kmen, který je s přírodou úzce spjat, je jeho součástí, pomocníkem ale i ochráncem života na celé planetě. Je důležité
připomínat dětem naší slovanskou historickou příslušnost, budovat v nich národní hrdost ale i všeobecnou starostlivost o naší krásnou planetu. Proto je důležité
pěstovat v dětech lásku k přírodě a probouzet v nich zájem o veškeré dění v ní. Zveme vás k seznámení s naším ŠVP, který je rozdělen do čtyř oblastí s názvy zvířat,
propojených jejich vlastnostmi, s návazností na čtyři přírodní živly. Čekají na vás praktické činnosti spojené s akcí PLASTOPUST a další drobná překvapení.

O ZAPOMENUTÝCH PÍŠŤALKÁCH - ZVUKOVÝ WORKSHOP Z CYKLU HUDBA BEZ HUDEBKY.
Zdeněk Hladík
O lektorovi: Učil i studoval jsem hudbu v Evropě, Austrálii a v Indii. Prošel jsem celou řadou žánrů, od prvních kroků ve folku přes klasickou hudbu, country, jazz, rock, pop
až zpět k základním kořenům hudby. Nyní se věnuji hudbě východních směrů. Jsem jedním z mála evropských sitáristů a s tímto nástrojem koncertuji. Spolupracuji s mnoha
organizacemi jako muzikant, učitel i muzikoterapeut.
O dílně: Workshop propojuje příběh o zapomenutých píšťalkách a recyklovaný materiál, ze kterého budeme nástroje vytvářet.
Pro účastníky je velkou inspirací: uvidí mnoho hudebních nástrojů, které dokáže vyrobit i malé dítě, zahrají si na ně a u mnohých zjistí, jak snadná může být jejich konstrukce
a jak zábavné a rozvíjející je na ně hrát. Jednoduchý čistý tvar všechny přímo vybízí, aby si nástroje hned osahaly a prozkoumaly jeho vlastnosti…
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ÚČASTNICKÝ POPLATEK
300 Kč pro pedagogy z MŠ registrovaných v síti MRKVIČKA.
350 Kč pro pedagogy z neregistrovaných MŠ a ostatní účastníky.

Účastníci obdrží akreditované osvědčení
pouze v případě absolvování celého programu!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Do 31.10.2018 na adrese:

lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
tel.739 203 209
Změna programu vyhrazena.
Čeká vás drobné občerstvení, prodej pomůcek a literatury.

PŘIHLÁŠKA
DOPOLEDNÍ DÍLNY
Seznamte se s Ekoškolou
Jak na šetrný provoz v mateřské škole
HAKUNA-MATA
O zapomenutých píšťalkách

Jméno a příjmení
Organizace
Adresa
Telefon
Platná registrace v síti MRKVIČKA

ano

ne

ODPOLEDNÍ DÍLNY
Seznamte se s Ekoškolou
Jak na šetrný provoz v mateřské škole
HAKUNA-MATA
O zapomenutých píšťalkách
Poznámka: Pro dopoledne i odpoledne zvolte prosím různé dílny.

ULOŽIT PŘIHLÁŠKU
Uložte přihlášku jako samostatné PDF a pošlete na adresu:
lenka.hronesova@ekologickavychova.cz

