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Mnohé ekovýchovné organizace mají určité obavy 
z vývoje nabídek pro děti předškolního věku, 
přestože zde existuje velký zájem, a to jak na 
straně mateřských škol a rodičů, tak i u dětí 
samotných. 
  
Ekologická výchova v mateřské škole – jak na to? 
Jaké potřeby mají děti mladší šesti let? Jak se učí 
a jak je to s jejich schopnostmi soustředit se a 
pamatovat si? Jaké cíle sledujeme u 
přírodovědeckého vzdělávání u těch nejmladších a 
jaké metody jsou pro tuto cílovou skupinu vhodné? 
Toto se Vám pokusíme názorně zprostředkovat 
v rámci tohoto workshopu modelového kurzu 
pomocí spojení teoretických základů s praktickými 
cvičeními. 
 
Dále budou řešeny také strukturální rámcové 
podmínky mateřských škol a základní právní 
otázky. Vedle zcela praktických otázek zmíněných 
témat k nim patří také obsahy Saského 
vzdělávacího plánu. Lektoři a lektorky EVVO 
dostanou cenné podněty k možnostem napojení 
na tento vzdělávací plán. 
 
S pomocí tohoto kurzu získají účastníci schopnosti 
vytvářet atraktivní a na míru šité nabídky pro 
mateřské školy.   
 
 
Odborné vedení:   
 
Karin Roscher; docentka ekologické výchovy, 
poradenství a organizace 
Annett Jakowitz, dipl. lesní hospodářka a 
vychovatelka 

 Gästehaus Kaiserkrone  
Am Feldrain 46 
01814 Reinhardtsdorf-Schöna 
www.zirkelsteinresort.de  
 
Na požádání Vás můžeme vyzvednout na nádraží v 
Schöně. Parkovací místa jsou přímo u Penzionu. 
Možnosti spolujízdy rádi zprostředkujeme. 
 
 

Kontakt
 

 

Jan Tandler 
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 01 Liberec III 
 
Telefon: +420 485 113 444 
Telefax:  +420 485 113 443 
Email: tandler@venkovskyprostor.cz 
 
  
 

 
 
Rámcové podmínky

 
Účastnický poplatek se nevybírá. Přihláška je 
závazná. 
 
Pro noc z 14. na 15.11.2011 rezervuje LaNU pro 
všechny účastníky ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji. Přání ohledně svozu z nádraží Schöna 
nebo přání či změny týkající se ubytování nám 
zašlete do týdne před akcí. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelový kurz Pedagogika 
ekologické výchovy 
Modul 8 
 

Ekologická výchova v 
mateřských školách 
 
Akce B 44/11 
 
 
Pondělí 14.11.2011 až úterý 15.11.2011 
 
v Schön ě 
 

    
 

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 1. den 
 

 Program 2. den 
 na akci B 44/11 „Modelový kurz pedagogika 

ekologické výchovy – ekologická výchova 
v mate řských školách“  dle účastnických 
podmínek Akademie Saské zemské nadace pro 
přírodu a životní prostředí.  
 
Organiza ční pokyny:  viz zadní strana 
 
Prosím, p řihlaste se do 11.11.2011.  
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Podpis 
 
 
 
 
Přihlášku můžete zasílat poštou, faxem nebo e-mailem: 
Fax: +420 485 113 443 
E-Mail: friolova@venkovskyprostor.cz  

  Pondělí, 14. listopoadu 2011 
 

9:30 Přivítání 
 Katrin Weiner 
 Saská zemská nadace pro přírodu a životní 
 prostředí 
 
9:35 Přivítání hlavní lektorkou semináře  
 Karin Roscher 
 
9:40 1-2-3 letem světem -  
               příjezd – nástup - .... a vyrážíme 
 
10.00 Učení v ranném věku – teorie a praxe I 
 Vzdělávání je sebevzdělávání - konstruktivismus 
              Zvědavost jako motivace k učení 
 
12.30 Oběd 
 
13:30  Učení v ranném věku – teorie a praxe II 
 Myslet – pamatovat si - soustředit se  
 
Přestávka na kávu 
 
15:45   obyčejný den v mateřské škole  
 � Časové, personální, prostorové a.j. zdroje 

 
16.30 Saský vzdělávací plán & ekologická výchova 

v mateřské škole 
 * externí nabídky v MŠ 
 
18:30 Večeře 
 
19:30 Psychologie vývoje a motivace k učení 
 Filmové ukázky vč. diskuze 
 
21:00 Závěr prvního dne 
 
 

 
 

Úterý, 15. listopadu 2011 
 

8.30 Dobré ráno! 

8.45 Saský vzdělávací plán & ekologická 
 výchova v ekovýchovné organizaci 
 * Když děti přijedou k nám … 
 
10.15 Malá přestávka 
 
10.30 Pracovat s materiály –  

představeno a vyzkoušeno 
 
12:00 Oběd 
 
13:30 Vyrobit si materiály sami 
             a vzít si je s sebou 
                
15.30 Přestávka na kávu 
 
16.00 Reflexe a závěrečná diskuze 
 
16:45  Zakončení akce 
 

Upozorn ění
 

Akce je součástí projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – 
Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické 
výchovy“. Je podpořena Evropskou unií 
prostřednictvím Programu Cíl 3 k podpoře 
přeshraniční spolupráce. 
 
Akce je určena pro lektory ekologické výchovy 
v Sasku a Česku. Přednášky budou v německém 
jazyce a budou simultánně tlumočeny. 
 
 

 
 

      

 


