9. - 10. 6.
Víkend otevřených zahrad
v Horním Maršově
(Krkonoše)

AKCE - JARO A LÉTO 2018 NA SEVERU

pro Veřejnost
(zejména rodiny
s dětmi)

21. 4.
Oslavy Dne Země
v Hradci Králové

Komentované prohlídky certifikované přírodní zahrady
Domu obnovy tradic, ekologie
a kultury

k!
Kli

Od 9.00 brigáda v PP Na Plachtě
pro veřejnost – pojďte se s námi
podílet na údržbě prostředí
pro chráněné druhy rostlin
a živočichů!

k!
Kli

21. 4.
Oslavy Dne Země v Horním
Maršově (Krkonoše)

Letos na téma regionální potraviny a výrobky. Přijďte si užít jarní
výlety (pro malé děti stezka
s úkoly, pro starší děti a dospělé
delší trasa) a jarmark místních
výrobců - ochutnávky, hra
a soutěže, divadlo pro děti.

19. 5.
Procházka po Zemi,
Bílé Stráně
u Litoměřic

Oslavte s námi
Evropský rok
kulturního dědictví!

prázdninové
tábory

Tábory zaměřené
na poznávání krkonošské
přírody v Horním Maršově
(Krkonoše)

Letos na téma Voda (pro děti
„vodní stezka“ s úkoly, pro
rodiče exkurze s botanikem a
pro všechny veselé divadlo a
tvoření pod širým nebem)

k!
Kli

22. – 23. 6.
Hudebně divadelní open
air ekofestival DOTEKY v
Horním Maršově
(Krkonoše)
s tématem „Propojujeme minulost a budoucnost"

8. – 14. 7.
pro děti 6 – 9 let
18.- 27. 7.
pro děti 10 – 12 let
Expedice Tlapka
Příměstský tábor v Litoměřicích – detektivní pátrání
po krásách přírody

9. 7. - 13. 7.
pro děti od 6 – 9 let

V kurzech a seminářích:
Spojte svou dovolenou s poznáváním místní kultury a přírody,
s našimi akcemi pro veřejnost a
nabídkou služeb v Infokoloniálu
DOTEK v Horním Maršově
(Krkonoše):

k!
Kli

5. – 7. 4. Environmentální
angličtina v Horním Maršově
(Krkonoše) – ještě je možno se
přihlásit!

pro učitele
a další cílové
skupiny

k!
Kli

6. 4. Vyrábíme s Ferdou,
9.00 – 15.30, Hradec Králové
Pro pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ,
pro volnočasové pedagogy a
vedoucí programů v přírodě,
rodiče se zájmem o přírodu
a tvoření. Jak propojit polytechnickou a environmentální
výchovu. Seminář je akreditován.

tematické zážitkové cesty,
questy, prohlídky a interpretační programy
s průvodcem (denně 9-17,
od června do září 9-18)
Navštivte naše nové stránky
www.dotek.eu
Učitele vzděláváme:
V již osmém ročníku

k!
Kli

specializačního studia
pro školní koordinátory
EVVO

k!
Kli

V pilotním vzdělávacím
modulu Školní koordinátor

vzdělávání pro udržitelný
rozvoj. Se zkušenými školními
koordinátory EVVO ověřujeme, jak jejich roli na škole
rozšířit o různá rozvojová,
ekonomická a sociální témata
tak, aby byli schopni koordinovat ucelené vzdělávání pro
udržitelnost.

26. a 27. 4. Učíme se
s Cornellem, 10.00 - 14.00,
Mateřská škola, Trutnov,
Komenského 485
2 identické semináře pro
pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ, pro
volnočasové pedagogy a
vedoucí programů v přírodě,
rodiče se zájmem o přírodu.
Nové dovednosti a inspirace
pro realizaci environmentální
výchovy, přijďte se seznámit
se skvělou metodikou Josepha Cornella – přírodovědce
a pedagoga. Praktické aktivity,
jak u dětí probudit nadšení,
jak nejlépe zaměřit jejich
pozornost, prožijete nevšední
zážitky a vyzkoušíte si i
metody společného sdílení.

Pro učitele chystáme novou
nabídku seminářů do šablon,
např. v oblasti polytechnické výchovy, projektové výuky, občanských a sociálních kompetencí,
smyslu pro inciativu a podnikavost – napište nám
sever-hm@ekologickavychova.cz

Pro regionální výrobce, ekologické zemědělce a interprety místního dědictví pořádáme Konferenci
s exkurzí do Bílých Karpat ve
dnech 17. – 19.5. a pořádáme
ji společně se slovenským partnerem v rámci mezinárodního
k!
projektu Vzdělávání
Kli
pro udržitelný venkov.
Konference bude spojena s
exkurzí a návštěvou místních a
tradičních producentů, ekologických zemědělců např. Sonnentor,
Templářské sklepy Čejkovice, Veselá biofarma Velké Hostěrádky.

Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty
navštívíme a poznáme přírodní
krásy Bílých Karpat. Pokud máte
zájem se konference zúčastnit,
napište na e-mail: silvie.vackova@ekologickavychova.cz a my
vám upřesníme další informace
a pošleme závaznou přihlášku.
Další informace budou upřesněny na našich webových stránkách
www.sever.ekologickavychova.cz

PRO MATEŘSKÉ,
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ
ŠKOLY
k!
Kli

Oslavy Dne Země v Hradci
Králové na téma
Poklady na Plachtě
19.4. pro MŠ a 1.st. ZŠ
od 9.00 do 14.00
20.4. pro kolektivy 2.st.ZŠ a SŠ
od 9.00 do 14.00
Přijďte se seznámit s přírodním
bohatstvím chráněného území
v centru města. Třídu je nutno
přihlásit na konkrétní čas.

Krátkodobé ekologické
výukové programy
na pracovišti v Hradci
Králové, v Litoměřicích
Včetně terénních výukových
programů v Horním Maršově
v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury a jeho přírodní
zahradě

Oslavy Dne Země
v Litoměřicích
18.4. pro mateřské školy –
tematická stanoviště
s úkoly a soutěžemi
26.4. Ekofilm pro SŠ - projekce krátkých klipů na téma
udržitelné mobility s následnou diskusí a interaktivním
programem. Třídu je nutno
přihlásit předem.

Pobytové ekologické
výukové programy pro
školy na pracovišti
v Krkonoších
Od března do konce června
máme již objednáno 24 pobytů pro školní skupiny!
Rezervujte včas pobyty pro své
žáky i na další období.

Zapojení do dlouhodobých programů
a projektů
k!
Kli

Škola pro udržitelný život:
Aktuálně hledáme několik
škol, které chtějí realizovat
místní projekty se žáky na
podzim 2018, a několik škol,
které chtějí pracovat v příštích
dvou školních letech dlouhodobě v projektu „Mistři kolegiální podpory v přírodovědné
gramotnosti“

Kolegiální podpora
v sítích M.R.K.E.V
a M.R.K.V.I.Č.K.A
EKOŠKOLA

k!
Kli
k!
Kli

Program je určen pro ZŠ a
SŠ a také pro MŠ. Metodika 7 kroků pomáhá žákům,
učitelům i rodičům, aby se
stali nositeli pozitivních změn
ve své škole a obci. Ekoškola
všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám
přináší mezinárodní ocenění,
finanční úspory a další výhody.
Více informací a přihlašovací
formulář naleznete
na www.ekoskola.cz.

Program Ekoškola v České
republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA a SEVER je
koordinátorem pro Královéhradecký kraj.
Kontaktní osoba:
Silvie Vacková, DiS.,
e-mail: silvie.vackova@ekologickavychova.cz
mobil 606576513

Kontakty na jednotlivá
pracoviště

SEVER Horní Maršov (Krkonoše)
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
sever-hm@ekologickavychova.cz
tel.739 203 205

SEVER Hradec Králové
Kavčí plácek 121,
500 03 Hradec Králové
lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
tel.739 203 209

SEVER Litoměřice,
Masarykova 701/35,
412 01 Litoměřice
ivana.polackova@ekologickavychova.cz
tel.739 203 212
katerina.simajchlova@ekologickavychova.cz
tel. 739 203 211

