Nabídka vzdělávacího kurzu

Péče o školní zahradu s využitím
prvků přírodních zahrad
Místo: Horní Krupá (okr. Havlíčkův Brod) a okolí
Cyklus seminářů zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou přípravu na plánování
školních zahrad, jejich údržbu a efektivní organizaci práce na nich. Účastníci kurzu
jsou seznamováni s moderními trendy a technologiemi šetrnými k přírodnímu prostředí i jejich rozpočtu. Přednášky jsou doplněné praktickými workshopy.
Výstupem a přínosem pro účastníky bude vypracování závěrečné práce na téma Plán
péče o zahradu, kterou bude možné po celou dobu kurzu konzultovat s lektory.
Určeno pro: pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení ČR, zájemce

z řad neziskových organizací, individuální zájemce.

Rozsah: cca 60 hodin – 4x dvoudenní akce + samostudium a konzultace
Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Harmonogram:

téma Jaro v termínu: 1. – 2. dubna 2016
téma Léto v termínu: 20. – 21. května 2016
téma Podzim v termínu: 16. – 17. září 2016
téma Zima v termínu: 11. – 12. listopadu 2016

Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se bio-

logickou ochranou rostlin, permakulturním designem, botanikou, environmentálním vzděláváním, zahradní architekturou, apod.

Místa realizace: Středisko Horní Krupá, soukromé Ukázkové přírodní zahrady, vybrané

školní zahrady.

Účastníci obdrží skripta Praktická péče o školní zahradu společně se žáky, publikaci Živá
zahrada, publikaci 100 tipů pro přírodní zahradu.

Cena: 1 800 Kč (zahrnuje stravu, lektorské a technické zajištění, přepravu v rámci kurzů,

nikoliv dopravu na kurz).

Ubytování: na karimatkách přímo v Horní Krupé v ceně 50 Kč (sprcha a kuchyňka k dispo-

zici), nebo si zajistit v nedalekém Havlíčkové Brodě či Chotěboři v penzionu apod. S objednávkou ubytování rádi pomůžeme. Možné je také dojíždět.

Kontaktní osoba: Iveta Machátová, tel.: 731 440 922, 567 216 881
e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Přihlášky do 11. 12. 2015

Přihlásit se může na webových stránkách: www.chaloupky.cz/zahradakterauci (zahrada
která učí)
Více informací o organizaci Chaloupky o.p.s. na: www.chaloupky.cz
Tyto semináře jsou realizovány za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
v rámci projektu Ekoton – vzdělávání pro podporu biologické rozmanitosti.

