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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v rámci projektu 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A EFEKTIVITY  
V PŘEDŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ  

VÝCHOVĚ 
 

SEMINÁŘ  

JAK V DĚTECH PROBOUZET LÁSKU A ÚCTU K PŘÍRODĚ 
 

Termín:  16. – 17. února 2010  

 

Místo konání:  Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

 

Lektoři a autoři:    

Mgr. Jan Krajhanzl, ekopsychog a sociální psycholog, lektor a metodik environmentální výchovy. 
Soustřeďuje se na hledání odpovědí jak porozumět osobním vztahům lidí k přírodě, jak účinně dělat a 
evaluovat eko-výchovu. Podporuje rozvoj ekopsychologie v Česke republice, spolupracuje s ekocentry, 
edituje oborový portál www.vztahkprirode.cz a učí na univerzitě. Ve svém paralelním profesním ţivotě 
pracuje jako pedagog a sociální kontaktní pracovník v klubu pro rizikové skupiny dětí a mládeţe na 
praţském Ţiţkově.  více na  www.vztahkprirode.cz 

 
PhDr. Tereza Vošahlíková - absolventka PedFUK obor Základy společenských věd – biologie a 
environmentální výchova. Specializuje se na enviromentální výchovu a vzdělávání pro udrţitelný rozvoj 
předškolních dětí. V současné době absolvuje dlouhodobou stáţ na německé Leuphana Universität 
Lüneburg a v místních lesních mateřských školách, spolupracuje s dětským klubem Šárynka v Praze, 
Výzkumným ústavem pedagogickým a dalšími. Autorka textů na téma lesní mateřské školy. 

více na www.ekodomov.cz - Šárynka, a  http://clanky.rvp.cz/autor/6531   

 
Anotace:    

Čím dál více lidí se ptá: proč je pro děti důleţitý kontakt s přírodou? A jak s dětmi předškolního věku 
pracovat přímo v přírodě? Seminář poskytne úvodní odpovědi na tyto otázky: poslouţí nám poznatky a 
zkušenosti ze zahraničí, stejně jako sdílení zkušeností mezi účastníky semináře. Pojmenujeme si bariéry, 
které reálně (nejen tradovaně) brání práci s dětmi v přírodě a pozornost zaměříme na příleţitosti, které má 
ve své školce kaţdý pedagog. Inspiraci budeme hledat napříč obory a bez hranic, zavítáme také do 
německých lesních mateřských školek. Věnovat se budeme dětskému proţívání a vnímání přírody, stejně 
jako příkladům konkrétních her a technik. Zapojíme přitom nejen „rozum“, ale i „srdce“ a vlastní záţitky 
s přírodou.  
 

 
 

http://www.ekodomov.cz/
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

 
Maximální počet účastníků programu je 25.  
 
Časový harmonogram: 
úterý         středa 
9:00 – 10:30      1. blok   7:00 – 8:00       snídaně 
10:30 – 11:00    svačina  8:00 – 10:00      1. blok 
11:00 – 12:30    2. blok  10:00 – 10:30    svačina 
12:30 – 13:30    oběd  10:30 – 12:30    2. blok 
13:30 – 15:00    3. blok  12:30 – 13:30    oběd 
15:00 – 15:15    přestávka  13:30 – 14:15    3. blok 
15:15 – 16:45    4. blok  14:15 – 14:30    přestávka 
16:45 – 17:00    svačina  14:30 – 15:15    4. blok 
17:00 – 18:00    5. dobrovolný blok (odpočinková aktivita) 
18:00 – 19:00    večeře 
  
Ubytování:  v sedmilůţkových pokojích s koupelnou a WC. 
    
Strava a občerstvení (káva, čaj, voda s citronem) 

 pro ubytované:  

úterý x svačina oběd svačina večeře 

středa snídaně svačina oběd x x 

 pro neubytované:  

úterý x svačina oběd svačina x 

středa x svačina oběd x x 
 

Ubytování a strava jsou pro účastníky zdarma 

 

Doprava:  
Úterý:  

 na seminář:   v 8:30 bude zajištěna doprava z Liberce  
- nástup v 8:25 na autobusové zastávce na Rybníčku  
(ul. U Nisy, v těsné blízkosti je parkoviště a malý park) 
- zdarma 

 ze semináře:   v 17:10, 18:08 a 19:08 odjíţdí ze zastávky „Mníšek u Liberce“ do Liberce vlak 
- kaţdý si jízdné uhradí samostatně při nástupu (22,- Kč) 

Středa: 

 na seminář:   v 7:30 bude zajištěna doprava z Liberce   
- nástup v 7:25 na autobusové zastávce na Rybníčku  
(ul. U Nisy, v těsné blízkosti je parkoviště a malý park) 
- zdarma 

 ze semináře:   v 15:30 odjíţdí ze zastávky „Oldřichov v Hájích, ekocentrum“ do Liberce pravidelný 
linkový autobus ČSAD 
- kaţdý si jízdné uhradí samostatně při nástupu (22,- Kč) 

 
Akreditace MŠMT: Byla podána ţádost o akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP). Účastníci obdrţí osvědčení o absolvování kurzu. 
 
Přibalte si: přezůvky a psací potřeby. 
 
 
 

Závazné přihlášky zasílejte do 2. 2. 2010 na adresu: 
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje 

Dobroslava Stránská 
463 31   Oldřichov v Hájích 5 

 

Pouze v písemné podobě na přiloženém formuláři s podpisem přihlašovaného a razítkem organizace. 
 


