Zveme Vás na seminář

ŠKOLNÍ ZAHRADY
PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU I.
akreditovaný MŠMT č. j. MSMT 40577/2012-201-734 ze dne 25. 10. 2012

14. května 2014
od 9 do 16 hodin na pracovišti Lipky Kamenná, Kamenná 20, Brno
Úvodní jednodenní seminář pro začátečníky vysvětluje, co je přírodní zahrada,
jaké principy se uplatňují při jejím zakládání a údržbě, jak ji využívat pro výuku
nejrůznějších předmětů, a zejména pro průřezové téma Environmentální výchova.
Zkušenosti a ukázky z projektů škol, kde se přeměna školní zahrady v učebnu v přírodě
již začíná realizovat. Vhodné i pro zahrady mateřských škol.
Lektoři: Ing. Dana Křivánková, Mgr. Markéta Machátová
Cena semináře (částku je nutné uhradit předem):
600 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol)
730 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH)
Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je nejpozději do 7. května 2014.
Více informací a přihlášku naleznete na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Program a popis trasy viz druhá strana.
Počet míst je omezen, rozhoduje datum příchodu platby.
Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Machátová
E: marketa.machatova@lipka.cz
T: 543 420 821

Program:
09.00–10.30

seznámení s problematikou školních přírodních zahrad,
jak založit přírodní zahradu, podmínky certifikace
lektor: Dana Křivánková

10.45–12.15

ukázky výukových aktivit v zahradě
lektor: Markéta Machátová

12.15–13.00

oběd, prodej publikací

13.00–13.30

prohlídka ukázkové přírodní zahrady na pracovišti
Kamenná
lektor: Dana Křivánková

13.30–14.00

přesun na pracoviště Lipová

14.00–15.45

seznámení s úpravami a výukovými prvky v ukázkové
přírodní zahradě na pracovišti Lipová
lektor: Dana Křivánková, Markéta Machátová

Popis trasy:
Z Hlavního nádraží pojedete tramvají č. 2 na zastávku Nemocnice
Milosrdných bratří. Sejdete zpět proti směru jízdy asi 100 metrů vlevo,
kam ústí ulice Kamenná. Naši budovu naleznete asi po 150 metrech
vpravo. Na cestu budete potřebovat jízdenku na 15 minut za 20 Kč.
K přesunu na pracoviště Lipová budete opět potřebovat jízdenku na 15
minut za 20 Kč.

