Projekt LIFE12 NAT/SK/001155
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Ako zmeniť školskú záhradu?
Prírodné prvky, environmentálne aktivity a hry
Študijná cesta v termíne 5.-6.4.2017
SEV SAŽP Dropie Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá sa realizuje v rámci projektu: LIFE12
NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky. Jedným z cieľov projektu je, aby školy, centrá
voľného času a organizátori voľnočasových aktivít v regióne Dolný žitný ostrov pozitívne zmenili svoje
okolie vytvorením mikrobiotopov, ktoré budú zároveň slúžiť ako praktické laboratóriá živej prírody a
spestria tak výučbu o prírodných vedách.
Všetky náklady (ubytovanie, strava, doprava) hradí organizátor. Počet účastníkov je limitovaný.
V prípade veľkého počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na výber účastníkov,
uprednostnené budú pilotné školy v rámci programu Tajomstvá hávede. Prihlásiť sa môžete
pomocou on-line prihlášky v termíne do 17.3.2017 vrátane. V prípade otázok kontaktujte Katku
Béresovú, katarina.beresova@sazp.sk, 0905 314 427, 035 789 6055.

V rámci študijnej cesty navštívime:
Waldorfská základná a materská škola (Brno)
LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdelávaní – pracoviská Kamenná a Rozmarýnek (Brno)
Ekologický institut Veronica (Hostětín)

PROGRAM
5.4.2017 (streda)
6:00

Zraz v Zemianskej Olči a presun do Brna

7:30

Zastávka v Bratislave (možnosť pristúpiť)

9:30 – 11:30

Návšteva Záhrady zmyslov Waldorfskej základnej a materskej školy v Brne
Dana Václaviková
(www.prirodnizahrady.cz)
• prehliadka realizovanej prírodnej záhrady Záhrada zmyslov ako
prírodná učebňa pre základnú školu, záhradky pre materskú školu,
dažďovej záhrady a prírodných prvkov pre hru v družine
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12:00 - 13:00

Obed

13:00 – 15:00

Návšteva pracoviska Lipky – Kamenná
Dana Křivánková
(www.lipka.cz/kamenna)

•

•

15:30 – 17:00

predstavenie aktivít pracoviska Kamenná, ktorá v Juhomoravskom
kraji koordinuje sieť škôl so záujmom o environmentálnu výchovu,
poskytuje poradenstvo ako zapracovať environmentálne témy do
výučby a prevádzky školy, podieľa sa na medzinárodnom programe
Ekoškola (na Slovensku známy ako Zelená škola)
špeciálnu pozornosť venuje téme výučby o regióne, prírodných
školských záhradách a ich význame pre zdravý vývoj dieťaťa

Návšteva pracoviska Lipky – Rozmarýnek
Dana Křivánková
(www.lipka.cz/rozmarynek)

•
•

prehliadka a ukážka prvkov v prírodnej permakultúrnej záhrade
s terapeutickými prvkami určených pre školskú výučbu aj verejnosť
centrum realizuje poldenné aj celodenné výučbové programy pre
účastníkov z materských, základných a stredných škôl, tematicky
zameraných nielen na prírodu a ekológiu, ale aj na zdravý životný štýl
vrátane zdravého bývania

17:00 – 19:00

Presun do Hostětína (Ekologický institut Veronica)

19:00

Večera

20:00

Predstavenie účastníkov, krátke prezentácie, diskusia
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6.4.2017 (štvrtok)
Celodenný program v ekologickom inštitúte Veronica
(www.veronica.cz)

7:30 – 8:30

Raňajky

8:30 – 9:30

Možnosti tvorby prírodných záhrad na Slovensku, diskusia
•

9:30 – 12:00

prezentácia projektov na Slovensku, do ktorých je možné sa zapojiť

Ekologický institut Veronica
•

•
•

profesionálne pracovisko Základní organizace Českého svazu
ochrancov prírody Veronica - svojou expertnou vzdelávacou
činnosťou poskytujú interpretáciu odborných environmentálnych
tém; zaoberajú sa ako mestským, tak aj vidieckym prostredím
predstavenie cieľov, aktivít a programov inštitútu
predstavenie princípov prírodných záhrad a programu certifikácie

Interaktívne zážitkové prvky v záhrade
•
•
•

predstavenie princípov prírodných záhrad a programu certifikácie
ukážky výukových programov v prírodných záhradách
ukážka a absolvovanie programu pre hendikepované (napr.
nevidomé) deti, ktorý je ale možné použiť všeobecne ako interaktívny
program pre účastníkov; spoznávanie prírody inými zmyslami
(hmatom, sluchom, čuchom) aj s pomocou interaktívnych zážitkových
prvkov

12:00 – 13:00

Obed

13:00 – 15:30

Environmentálne aktivity a hry – interaktívne možnosti spoznávania okolia,
samoobslužné vychádzky: teória a praktické ukážky
Questing
•

predstavenie interaktívnej aktivity, ktorú si môžu deti vytvoriť aj sami
v záhrade alebo v areáli školy
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Bádateľská cesta
•

predstavenie samoobslužnej vychádzky do krajiny, kde účastníci
pomocou pracovných listov spoznávajú prírodu na trase, po ktorej
pôjdu, trasa odhaľuje históriu a využívanie kultúrnej krajiny v Bielych
Karpatoch

Bútľavé stromy
•

interaktívny program predstaví unikátny lesný ekosystém bútľavých
stromov, aký význam majú v ekosystéme a pre koho predstavujú
domov

15:30 – 16:00

Občerstvenie, záverečná diskusia

16:30

Odchod z Hostětína

19:30

Predpokladaný príchod do Zemianskej Olče, možnosť vystúpiť v Bratislave

