
8:30     Interaktivní cvičení 

9:00     Návrh edukativní/školní zahrady – teorie 

10:45   přestávka

11:00    Interaktivní cvičení 

11:15    Jak začít plánovat zahradu – workshop 

12:15    Návrh edukativní/školní zahrady I blok – workshop 

13:15    oběd 

13:45    Interaktivní cvičení 

14:00    Návrh edukativní/školní zahrady II blok – workshop 

15:30    Prezentace výsledků

cca 16:30 ukončení programu

8:30     Interaktivní cvičení 

9:00     Environmentální výchova – teorie 

10:30    Aktivity environmentální výchovy I blok – workshop 

11:00    přestávka

11:15    Aktivity environmentální výchovy II blok – workshop 

13:15    oběd

13.45    Interaktivní cvičení 

14:00    Prezentace výsledků

14:45    Co nám seminář přinesl? – shrnutí, hodnocení

cca 15:30 ukončení programu

Pondělí 5. 12.

Program:

9:00     Zahájení 

9:15     Cvičení Ice Breaker

9:45     Představení projektu Life from Soil

10:00    Představení organizací lektorů a příklady dobré praxe – Slovensko, Maďarsko, Velká 

Británie

11:30 přestávka

11:45    Založení a údržba přírodní edukativní zahrady – teorie 

13:15    oběd

13:45    návštěva vybraných školních pozemků/budoucích zahrad (modelové příklady pro 

následující workshopy)

cca 16:00 ukončení programu

Úterý 6. 12.

Středa 7. 12.

Čtvrtek 8. 12.
9:00 Financování a dotační možnosti, zpracování žádostí atd. – kancelář Sdružení SPLAV, 

Rychnov nad Kněžnou

Colette
Bond

Štefan 
Szabó

Gejza 
Legen

Csaba 
Bojtos

Silvia 
Szabó

Martina 
Kubišová
Kristina
Garrido

Kateřina 
Holmová



Kdo jsou moji lektoři:

Colette Bond, Velká Británie

Colette Bond vede oddělení vzdělávání v

Garden Organic posledních 12 let. Na

zahradničení a pěstování miluje především

pozitivní vliv na životní prostředí a život

člověka jako jedince i v komunitě. Byla

zodpovědná za širokou škálu projektů a

pracuje se školami, dobrovolníky a

veřejností. V poslední době zaměřuje svou

práci na pomoc školám založit si vlastní

přírodní zahrady a zahradní terapii, v rámci

které pracuje s lidmi s demencí, autismem

nebo jinak znevýhodněnými. Než začala svou

kariéru v Garden Organic, pracovala deset let

jako učitelka na základní škole ve Velké

Británii a jako učitelka v předškolním

vzdělávání ve Finsku. Má vysokoškolské

vzdělání v oboru tanec, drama a angličtině.

Colette Bond

Vedoucí vzdělávání

Telefon: + 44 02476308217

www.gardenorganic.org.uk

Garden Organic, Ryton Organic Gardens,

Wolston Lane, Coventry, CV8 3LG

Sledujte na Facebooku, Twitteru and

Instagramu: GardenOrganicUK

Silvia a Stefan Szabó, Slovensko

Silvia Szabóová a Štefan Szabó založili

v roce 1992 sdružení SOSNA, které je od

začátku zaměřené na environmentální

výchovu, vzdělávaní a šíření myšlenek

udržitelnosti. V letech 2008 – 2009

vybudovali Ekocentrum SOSNA s velkou

přírodní zahradou, jako místo inspirace

nejrůznějších věkových kategorií a cílových

skupin k ekologicky šetrnému způsobu

života. Jedním z nejoblíbenějších

dohodových programů, který oba realizují, je

tvorba školních přírodních zahrad. V rámci

tohoto programu pomáhají s proměnou

zanedbaných nebo nevyužívaných školních

pozemků na prostor, kde lze ekologicky

pěstovat, kde jsou vytvořené různé biotopy

sloužící jako pomůcka při vyučovaní, kde

mohou být také estetické a umělecké prvky

nebo herní prvky; a to všechno z přírodních

materiálů. Design přírodních zahrad je

vytvářen ve spolupráci s pedagogy,

vybranými žáky a rodiči v rámci dvoudenních

seminářů. Oba jsou absolventi úplného kurzu

Permakultury a mají 25 let zkušeností s

organickým pěstováním a přírodními

zahradami. Více

na www.sosna.sk nebo https://www.faceboo

k.com/ekocentrum.sosna/.

SOSNA. oz

Ekocentrum

Okružná ul. 17

044 31 Družstevná pri Hornáde

Slovakia

mobil: 0911 951 139

skype: stefan.omar

www.sosna.sk

FB: Ekocentrum SOSNA

http://www.gardenorganic.org.uk/
http://www.sosna.sk/
https://www.facebook.com/ekocentrum.sosna/
http://www.sosna.sk/

