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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v rámci projektu 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A EFEKTIVITY  
V PŘEDŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ  

VÝCHOVĚ 
 

SEMINÁŘ  

METODY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ  

 A OSVĚTY V MŠ 
 

 

 

Termín:  4. března 2010  

 

 

Místo konání: Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

 

 

Lektorka a autorka:    

Mgr. Jana Fellnerová: ředitelka Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém 
Janu pod Skalou. Působila jako odborná asistentka na oddělení předškolní výchovy PedFUK.  
Nyní působí jako metodička ekologické výchovy pro děti předškolního věku, lektorka dalšího 
vzdělávání učitelů, pedagožka zaměřená na předškolní výchovu (mateřské školy a mateřská 
centra), alternativní vzdělávání (zejména Montessori pedagogika, křesťanská výchova a domácí 
vzdělávání).  
Více na: www.svatojanskakolej.cz, www.ekocentrum.eu 
 
 
Anotace:    

Metody environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty vhodné pro děti předškolního věku aneb jak 
dojdeme k cíli vhodnou cestou. 

 

 

 

 

http://www.svatojanskakolej.cz/


SEMINÁŘ – METODY EVVO V MŠ 

   

www.strevlik.cz 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

 

 
Maximální počet účastníků programu je 25.  
 
 
Časový harmonogram:  
 
 8:15  –  9:30  1. blok 
 9:30  – 10:00  svačina 
10:00 – 11:30  2. blok 
11:30 – 12:00   oběd 
12:00 – 13:30  3. blok 
13:30 – 13:45  přestávka 
13:45 – 15:15  4. blok  

    
 
Strava a občerstvení: svačina, oběd + káva, čaj, voda s citronem 
- zdarma 

 

 

Doprava:  
  

 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 odjíždí ze zastávky „Oldřichov v Hájích, ekocentrum“ do Liberce 
pravidelný linkový autobus ČSAD 
- každý si jízdné uhradí samostatně při nástupu (22,- Kč) 

 
 
Akreditace MŠMT: Byla podána žádost o akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci obdrží osvědčení o 
absolvování kurzu. 

 
 
Přibalte si: přezůvky a psací potřeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závazné přihlášky zasílejte do 28. 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. 
 


