Ekologická výchova pro všechny generace, 100142623
Organizátor: Společnost pro Lužické hory ve spolupráci se společností České Švýcarsko o.p.s.
www.spolecnostlh.cz
www.ceskesvycarsko.cz
workshopy pro multiplikátory - realizátory ekovýchovných programů pro MŠ/ZŠ
Je připraveno 6 jednodenních workshopů, v rámci kterých budou účastníci proškoleni v komunikaci
s dětmi v MŠ a případně 1. Stupně ZŠ, seznámí se s příklady ekovýchovných programů, s literaturou
a pomůckami, které při realizaci programů mohou využívat.
Program byl připraven s lektorkou ekovýchovných programů a příspěvky budou mít i další odborníci
v oblasti ekologické výchovy.
Pro účastníky jsou workshopy zdarma, hrazeno je i občerstvení včetně oběda, ve výjimečných
případech (pokud účastník absolvuje min. 5 workshopů) bude hrazeno i cestovné.
Pro účastníky, kteří si nemohou zajistit dopravu na místo konání, bude zajištěna doprava tam i zpět.
Cílem workshopů je proškolení multiplikátorů tak, aby po ukončení řady workshopů mohli bez obav
z komplikací s komunikací s dětmi realizovat samostatně ekovýchovné programy v partnerských MŠ
(kontakt si zajistí sami nebo je podpoří organizátor). Za realizaci každého programu bude vyplacena
odměna, předběžně vy výši 2.500,- Kč / program.
Přihlášení: na přiložené přihlášce
1.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

ÚVODNÍ SEMINÁŘ
úterý 19.11.2013
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Seznámení s obsahem a průběhem projektu
Skladba dalších plánovaných seminářů
Výstupy seminářů
Co je environmentální výchova, ekovýchovný
program, projekt
Přestávka
Potřeby MŠ v oblasti EVVO
Mezigenerační spolupráce v MŠ
Příklady dobré praxe
Společná diskuse účastníků
Přestávka na oběd
Inspirace – ukázky připravených a ověřených
ekovýchovných programů
Zdroje inspirace
Ukázky zajímavých publikací

Mgr. Jana Modrá

Bc. Vlasta Tesařová

Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:
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2.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A SVÁTKY A TRADICE
pátek 6.12.2013
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Jak pojmout tradiční svátky v průběhu roku
netradičně
Propojení oslav svátků s ekologickou
výchovou
Přestávka
Inspirace:
Adventní postavy a jejich původ
Vánoční příběhy
Vánoce všemi smysly
Přestávka na oběd
„Ukaž, co umíš“ – vzájemné představení
svého oboru a tématu ostatním účastníkům
Společná diskuse účastníků

Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:

3.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

MALÉ KUKÁTKO DO PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
pátek 10.1.2014
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Potřeby a specifika dětí předškolního věku
Využívání mezigenerační spolupráce v MŠ
Vzory pro děti
Přestávka
Příklady z praxe
Společná diskuse účastníků
Přestávka na oběd
„Ukaž, co umíš“ – vzájemné představení
svého oboru a tématu ostatním účastníkům
Společná diskuse účastníků

PaedDr. Zdeňka Pospíšilová,
Pedagogicko-psychologická
poradna Liberec

Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:
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4.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

BAREVNÝ ROK
aneb Jak připravit ekovýchovný program/tématický den
pátek 21.2.2014
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Jak postupovat při plánování a tvorbě
ekovýchovného programu
Význam motivace, pohádková motivace
Ekonaratologie
Přestávka
Tvorba programu s motivací pohádkou
Inspirace: Ukázka ověřených
environmentálních programů využívajících
pohádkovou motivaci
Přestávka na oběd
„Ukaž, co umíš“ – vzájemné představení
svého oboru a tématu ostatním účastníkům
Společná diskuse účastníků

Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:

5.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

TVOŘIVOST A STARÁ ŘEMESLA
aneb kdo chce zapalovat, musí hořet
pátek 7.3.2014
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Pozapomenutá řemesla
a jak se jimi inspirovat v MŠ

Přestávka
Netradiční tvoření z přírodních materiálů
((nejen pro dámy)) Zajímavé a neotřelé
nápady, techniky
Přestávka na oběd
„Ukaž, co umíš“ – vzájemné představení
svého oboru a tématu ostatním účastníkům
Společná diskuse účastníků

Q
Svatojánská kolej – vyšší
odborná škola pedagogická,
Svatý Jan pod Skalou
nebo
(Miroslava Nováková,
lektorka EV,
Divizna Liberec)
Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:
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6.
Kdy?
Kde?
PROGRAM:
9.00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA PROŽITKEM
středa 23.4.2014
Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou
Metody a hry venku
- hry zaměřené na pozorování rostlin a
živočichů
- přírodovědné pokusy
- simulační hry
Přestávka
- hry zaměřené na smyslové vnímání přírody
- prožitkové aktivity
Přestávka na oběd
Shrnutí celého projektu
Představení výstupů projektu
Uzavření
Rozloučení

Mgr. Jana Modrá

Přinést s sebou:

Ekologická výchova pro všechny generace, 100142623
workshopy pro multiplikátory - realizátory ekovýchovných programů pro MŠ/ZŠ

Přihláška účastníka

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail
Poznámka
Přání (doprava)
Věk

Přihlášku zašlete na: r.cermanova@gmail.com, případně poštou na: Společnost pro Lužické hory,
Liberecká 395, 463 34 Hrádek nad Nisou

4

