ŘÁD SVATÉHO HUBERTA se sídlem na Kuksu
Akci podpořily Lesy ČR, s.p.

Pozvánka na odborný seminář pro lesníky, myslivce, včelaře, hospodáře, rybáře…

S HUBERTEM DO ŠKOLY a možná i dál…
Cílem tohoto odborného semináře je připravit hospodáře – „Hubertovy přátele“ tak, aby při práci s mládeží vlastním příkladem a

působením přiblížili dětem předškolního a mladšího školního věku udržitelné hospodářství, smysl hospodaření a užitky, které
hospodaření lidem přináší.

12. – 13. 6. 2015
Hospital KUKS

TERMÍN:
MÍSTO:
PROGRAM:
1. den

2. den

10:00 - 10:30 registrace, ubytování
10:30 - 10:45 přivítání, organizační pokyny apod.
10:45 - 13:00 I. blok – Společné představení
Cílem tohoto bloku bude společně prozkoumat a pojmenovat
široké příležitosti pro působení hospodářů s dětmi a mládeží.

9:00 - 10:30 V. blok – Principy pedagogiky
Cílem tohoto bloku bude společně prozkoumat pedagogické
principy pro působení hospodářů, aby při práci s dětmi a
mládeží vlastním příkladem a působením přiblížili dětem
předškolního a mladšího školního věku udržitelné hospodářství,
smysl hospodaření a užitky, které hospodaření lidem přináší.
10:30 - 11:00 přestávka

13:00 - 14:30 oběd
14:30 - 16:00 : II. blok – Ukázky aktivit I.
Cílem tohoto bloku bude prožít a reflektovat konkrétní
aktivity pro práci s dětmi a mládeží, vyvodit na základě
společné zkušenosti, jak tyto aktivity smysluplně využívat,
aby se děti jejich prostřednictvím efektivně učily,…
16:00 - 16:30 přestávka
16:30 - 18:00 III. blok – Ukázky aktivit II.
Cílem tohoto bloku bude prožít a reflektovat konkrétní
aktivity pro práci s dětmi a mládeží, vyvodit na základě
společné zkušenosti, jak tyto aktivity smysluplně využívat,
aby se děti jejich prostřednictvím efektivně učily,…
18:00 - 19:30 večeře
20:00 - 21:30 IV. blok – „Burza nápadů“
Cílem tohoto bloku je sdílet příklady dobré praxe.

11:00 - 13:00 VI. závěrečný blok
Cílem závěrečného bloku je rozšířit zásobu aktivit a
reflektovat celý seminář.
13:00 - 14:00 oběd, rozloučení
Na seminář si, prosím, přivezte:
Materiály pro sdílení příkladů dobré praxe, pokud máte – přivezte
inspirativní materiály, které se vztahují k tématu semináře a které se Vám
osvědčily v praxi: např. ukázky výstupů práce dětí z práce s nimi, popisy
osvědčených metod, pracovních listů apod.

Na semináři máte zajištěné a uhrazené odborné vedení programu, ubytování
v prostorách hospitalu a páteční večeři.
V případě přání, dotazů a nejasností nás kontaktujte na e-mail:
navratil.zdenek@atlas.cz

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ on - line: ZDE

Za organizátory: Jan Votava, Ing. Zdeněk Navrátil, Mgr. Jana Žaludová, Ing. Petr Smutný, Václav Lokvenc jr.

