
Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí Spolkové republiky Německo

ve dnech 13.–14. listopadu 2008
v konferenčních a jednacích prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, 

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Seminář je určen zástupcům veřejné správy a pedagogům z mateřských škol.

PrograM
čtvrtek 13. listopadu – prezence od 9.30 hodin,
zahájení v 10 hodin
•   Psychologické  aspekty  dětí  ve  věku  3–  6  let  ve 

vztahu k prostředí 
•   Typy ekoškolek ve Spolkové republice Německo  
•   Principy  udržitelného  života  a  nutnost  environ-

mentální výchovy v MŠ
•   Význam přírody v MŠ a prožitku v přírodě
•   Podmínky pro environmentální výchovu v mateř-

ských školách v Čr 
•   Workshopy:
  –  Bariéry v oblasti EV v MŠ (v ČR) 
 – Jak by měla vypadat ideální ekoškolka?
 –  Možnosti využití příkladů ze Spolkové republi-

ky Německo

pátek 14. listopadu – prezence od 8.30 hodin,
zahájení v 9 hodin
•  Workshopy:
 –  Školka jako pasivní dům – stavění ze dřeva 

a jílu
 –  Ukázky metod, témat a materiálů používaných 

v lesních MŠ v SrN
  –   Dopad  setkání  s  přírodou:  Co  kontakt  s  příro-

dou přináší dětem z MŠ ve velkoměstě?
•  Příklady dobré praxe ČR
•  Ukázkové výukové programy pro MŠ

Cíl
Cílem  setkání  je  otevřít  odbornou  diskuzi  k  mož-
nostem uplatňování ekologických přístupů v rámci 
praxe  mateřských  škol  v  ČR.  Seminář  se  soustředí 
na vyjasnění pojmu ekoškolka, na identifikování 
problémů spojených s provozem různých typů eko-
logicky zaměřených školek, na začleňování různých 
 ekovýchovných programů a aspektů do činnosti MŠ.

PřihláŠka
Účastnický poplatek činí 150 kč. Podrobné informa-
ce k přihlášce, způsobu úhrady poplatku a k pro-
gramu včetně jmen lektorů a rozvrhu obou konfe-
renčních dnů naleznete na http://www.apusos.cz/
ekoskolky.htm. Přihlásit se lze do 4. listopadu 2008.

koNTakTy
Programové zajištění: 
Mgr. Blanka Toušková (SSEV Pavučina)
tel. 234 621 386
e-mail info@pavucina-sev.cz

Přihlášky a organizační zajištění: 
Naďa Frélichová (apus, o. s.)
tel. 724 159 702
e-mail ekoskolky@apusos.cz

Seminář je finančně podpořen MŽP Čr a MŽP SrN.

si Vás dovolují pozvat na akci 

Dobrá praxe ekoškolek
česko-německý seminář 

k environmentální výchově v mateřských školách

Seminář proběhne pod záštitou Ministerstva životního prostředí Čr, Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo, 
Ministerstva  školství, mládeže  a  tělovýchovy  ČR  a  radního  pro  ŽP  hlavního města  Prahy Mgr.  Petra  Štěpánka,  CSc.  Programově 
a organizačně seminář zajišťují Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina ve spolupráci s lipkou a občanské sdružení apus.

http://www.apusos.cz/ekoskolky.htm
http://www.apusos.cz/ekoskolky.htm

