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Adresa pro přihlášení na seminář Učíme se v zahradě a Plánujeme a budujeme školní zahradu:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, do předmětu napište název vybraného kurzu.

Adresa pro přihlášení na seminář Družiny venku: lenka.hronesova@ekologickavychova.cz, tel. 739 203 209
 

 Účastníci kurzů obdrží akreditované osvědčení.
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mailto:lenka.hronesova@ekologickavychova.cz


Uzávěrka přihlášek: 24. září 2021
 

Uzávěrka přihlášek: 1. října 2021
 

UČÍME SE V ZAHRADĚ

DRUŽINY VENKU

Jak využít školní zahradu či přírodu v blízkosti školy k
výuce předmětů jako je český a cizí jazyk,
matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda?
Praktické ukázky metod a forem výuky různých
předmětů, metodické poznámky k využití prostředí k
naplnění tematických okruhů a průřezových témat,
výhody a rizika výuky v terénu, rozvoj kompetencí při
výuce v přírodním prostředí. 

30. září 2021, 8.30–15.00

Cena: 600 Kč, platba fakturou
 DOTEK-Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

Lektorka: Mgr. Milada Dobiášová, SEVER

Horská 175, Horní Maršov 
Místo konání:

Cena: 600 Kč, platba fakturou

Seminář pro pedagogy 1.stupně ZŠ

7. října 2021, 10.00 – 16.00
Pro pedagogy školních družin, lektory EVVO a pedagogy
volného času.

Rádi byste se inspirovali, jak využít školní zahradu a
blízkou přírodu pro činnost školní družiny a
volnočasové aktivity? Praktický seminář vám
nabídne různé metody v oblastech badatelství, volné
i řízené hry, vnímání přírody, relaxace a zahradní
terapie. K ukázkám činností využijeme přírodního
prostředí v okolí Podorlického skanzenu Krňovice,
který nám poskytne zázemí a prostor pro diskusi a
sdílení.

: Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 34
Lektorka: Bc. Lenka Hronešová, SEVER

Třebechovice pod Orebem
Místo konání:

PLÁNUJEME A BUDUJEME 

ŠKOLNÍ ZAHRADU
21. října 2021, 8.30–15.00
Seminář pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatele
školských zařízení, pro vedoucí školních zájmových
kroužků a klubů, pro pedagogy volného času, ředitele
a pomocný pedagogický personál

Jak správně naplánovat a vybudovat školní zahradu?
Kde začít, kam směřovat a jaké jsou základní
tipy a rady při přetváření pozemku? V průběhu
semináře si účastníci naplánují postupný rozvoj a
péči o svou školní zahradu. Zjistí, jak se dělá SWOT
analýza prostředí, myšlenková mapa využívání
školní zahrady, či jak odhalit specifika konkrétní
zahrady. 

Nebude chybět ekonomika zahrady, zdroje
financování a portfolio odborníků, na které se
můžete obracet o další rady. Dozvíte se, co je
zahradní pedagogika, jak lze zahradu využívat
pro výuku, jaká je historie školních zahrad a
jaký má pobyt v zahradě význam pro duševní
a tělesný rozvoj dětí. Příklady dobré praxe.

 DOTEK-Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

Lektorky: Mgr. Michaela Glovňová, Mgr. Šárka Škodová, SEVER
Horská 175, Horní Maršov Místo konání:

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2021
 

Cena: 600 Kč, platba fakturou


