
Nabídka pracovní stáže  
Zahradní pedagogika – výuka v zahradě 

  
Společnost „Natur im Garten“ hledá pro své pracoviště Tulln/Donau na období 12.–23. srpna 2019 
(10 pracovních dnů) praktikanta z programového území Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj 
Vysočina pro přeshraniční stáž v oblasti zahradní pedagogiky v rámci projektu Evropské unie  
EDUGARD ATCZ65 – Education in Gardens.  
  
 
Očekáváme od vás 

• jste studentem pedagogického zaměření na některé z univerzit v programové oblasti  
(s aktuálním potvrzením o studiu), 

• velmi dobrou znalost anglického nebo německého jazyka, 
• zájem o zahradní pedagogiku a její praktické využití, 
• uživatelskou znalost MS Office, 
• přesnou, spolehlivou a samostatnou práci, 
• organizační talent, flexibilitu. 

 

Vaše pracovní náplň zahrnuje 
• doprovod při vzdělávacích programech v oblasti zahradní pedagogiky společnosti „Natur im 

Garten“ (workshopy pro školy, semináře, akce), 
• obsahovou a praktickou podporu „dětských univerzit“ pro děti ve věku 8–12 let, 
• jednoduchou zahradnickou činnost při údržbě vzdělávacích zahrad „Natur im Garten“, 
• vyhledávání informací a administrativní činnost. 
  
  
Pracovně právní podmínky 
Místo stáže: Am Wasserpark 1, 3430 Tulln/Donau 
Rozsah práce: 38,5 hodin/týden,  po–pá 09:00–17:00  
Plat: € 474,00 

„Natur im Garten“ stážistům zajišťuje a platí ubytování. 

V případě zájmu o tuto stáž prosíme poslat 
- životopis, 
- krátký motivační dopis v angličtině nebo němčině (100–150 slov), 
- kopii potvrzení o studiu v letním semestru 2019. 

 Po dohodě termínu bude následovat krátký telefonický pohovor.  
  
Přihlásit se můžete do 12. června 2019 na martina.wappel@naturimgarten.at  
+43 (0) 2272 / 619 60-133 
  

mailto:martina.wappel@naturimgarten.at


 
 
 
 

Natur im Garten (Příroda na zahradě) je spolek zapsaný spolkovou zemí 
Dolní Rakousko a jeho snahou je podporovat ekologizaci zahrad a ploch 
zeleně v Dolním Rakousku i za hranicemi země. Klíčové požadavky spolku 
„Natur im Garten“ stanovují, že zahrady a plochy zeleně musejí být 
utvářeny a udržovány bez pesticidů, bez chemicko-syntetických hnojiv 
a bez rašeliny. Velký důraz je kladen na biologickou rozmanitost 
a využívání domácích a ekologicky hodnotných rostlin. V rámci workshopů 
zahradní pedagogiky spolku „Natur im Garten“ jsou prezentovány metody, 
kterými lze propojit zahradnickou práci s prací pedagogickou. Přírodě 
blízké zahrady GARTEN TULLN využíváme jako výukový prostor, abychom 
zde prakticky vyzkoušeli rozmanité nabídky pro rodiny, školní třídy a 
mateřské školy. 
 
www.naturimgarten.at  

 
 
 
 
 

EDUGARD – Education in Gardens ATCZ65 (2016–2019) vznikl v rámci 
programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a zahrnuje 
renomované projektové partnery, kteří společně vyvíjí a šíří nové 
a přeshraniční vzdělávací programy pro pedagogy, studenty a žáky, se 
zaměřením na výuku v zahradách. Ve společném vzdělávacím prostředí 
ukazujeme, kterými metodami a aktivitami lze podpořit manuální 
zručnost, smyslové vnímání a osobnostní rozvoj dětí a mládeže v rámci 
výuky a vzbudit tak větší zájem o environmentální témata a přírodovědné 
vzdělávání. Projekt EDUGARD si klade za cíl trvale etablovat zahradní 
pedagogiku do vzdělávacího systému na obou stranách hranice. 
 
www.at-cz.eu  

 
 
 

http://www.naturimgarten.at/

