EXKURZE ZAHRADA HROU 2018/3 – VYUŽITÍ
Akci pořádá Nadace Proměny Karla Komárka.
kdy

19. 9. 2018 (09.30_16.30)

co

prohlídka 1 školní zahrady, workshopy a tematické přednášky

pro koho

učitelé a ředitelé škol, vychovatelé, rodiče
a další zájemci o téma využití školních zahrad

místo akce

FAKULTNÍ MŠ SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ, Arabská 681/20, Praha 6

NA CO SE TĚŠIT
V zahradě plné překvapení, v zahradě plné zábavy, to by se nám učilo! Ale co když to tak není, co když
si lze vystačit s málem? Jak propojit vzdělávací program s aktivitami venku? Co všechno lze vyučovat
v zahradě? Jak mohou být aktivity venku prospěšné dětem a v čem je rozvíjí? Na tyto všechny otázky si
odpovíme během dopoledních přednášek i tvořivého odpoledne na zahradě, plného workshopů a
inspirace.

PROGRAM
09.30_09.45

Registrace účastníků
zahrada MŠ (Arabská 681/20, Praha 6) – vstup označen „Zahrada hrou“

09.45_10.00

ZAHRADA HROU
tematická přednáška; Jana Říhová (nadace)

10.00_12.00

TEORIE TYPU A DĚTI V ZAHRADĚ
tematická přednáška; psycholog Šárka Miková

12.15_12.45

ZAHRADA HROU V PRAXI
krátká prohlídka zahrady s pedagogem D. Dvořákem

12.45_13.15

přestávka na oběd

13.15_14.45

UČÍME SE VENKU
tvořivý workshop s lektorkou Justinou Danišovou
(vzdělávací centrum Tereza)

14.45_16.00

ZAHRADA, KTERÁ UČÍ
workshop s lektorkou Marií Rajnoškovou
(vzdělávací centrum Chaloupky)

16.00_16.15

KDE HLEDAT INSPIRACI
přednáška s materiály; Kateřina Švejdová (nadace)

16.15_16.30

dotazy, ukončení exkurze

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE









Časy jsou pouze orientační a mohou se v průběhu dne změnit.
Podmínkou účasti na exkurzi je včasné přihlášení potvrzené nadací a úhrada účastnického
poplatku. Uzávěrka přihlášek na exkurzi je 7. 9. 2018.
PŘIHLÁŠKA a podmínky přihlášení na www.nadace-promeny.cz
Cena pro 1 účastníka je 450 Kč a zahrnuje: materiály, prohlídku zahrady s průvodci, přednášky,
workshopy a oběd ve formě balíčku s občerstvením.
Dostavte se včas k registraci na místo setkání!
Místo srazu se nachází před vstupem do hlavní budovy Fakultní MŠ Arabská, na Praze 6 – viz
mapka níže.
Hledejte vstup s označením „Zahrada hrou“.
Kontaktní osoby v průběhu exkurze:
Kateřina Švejdová / 778 737 711
Jana Říhová / 725 761 147

Změna programu vyhrazena
Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení
exkurze. V případě změn dostanete možnost zúčastnit se exkurze v náhradním termínu nebo vám bude
vrácen poplatek.

MAPKA
s vyznačením
místa srazu!

