pozvánka na seminář:
zahrada hrou
Jak vypadá vaše školní zahrada? Poskytuje kreativní prostor pro rozvoj
dětí? Postrádáte praktické ukázky, které by vám pomohly při proměně
zahrady u vaší školy? Chybí vám ﬁnance?
Seminář představí nový grantový program nadace PROMĚNY
a současně přinese inspiraci k rozvoji školních zahrad.
Kdy
Kde
Kdo
Pořádá

13. dubna 2011, od 09:00 do 15:30 hod.
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6, Ballingův sál
nadace PROMĚNY a přizvaní architekti, výtvarníci a pedagogové
nadace PROMĚNY

Rámcový program semináře
Co je zahrada hrou? Jak ji vytvořit a jak ji využívat?
O významu školních zahrad pro rozvoj dětí pohovoří PhDr. Tereza Vošahlíková. Praktické tipy a inspiraci
pro zapojení dětí do plánování, tvorby a využití zahrad a dětských hřišť přinese vedoucí didaktického
programu Místo pro život - Eva Zirhutová.
Příklady řešení školních zahrad a autorských hřišť ukáže Ing. Zdenek Sendler z Atelieru zahradní
a krajinářské architektury a Lucie Komendová, M.Sc., z Atelieru Gaia. Přítomen bude také odborník
pro certiﬁkaci a kontroly bezpečnosti herních prvků.
Designér Mgr.Art. Petr Korecký promluví o proměnách hry a možnostech využití zvukových nástrojů.
Herní prvky pro strašné děti představí Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., z ENFANT TERRIBLE. Manželé
Koláčkovi z Atelieru Koláčková vás seznámí s barevnými keramickými plastikami a svým osobitým
přístupem k tvorbě.
Změna v programu vyhrazena.
Účastnický poplatek činí 300,-Kč (studenti 200,-Kč).
Přihlášky zasílejte nejpozději do 21. března 2011:
• e-mailem / info@nadace-promeny.cz
• poštou / nadace PROMĚNY, Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
• faxem / 234 768 008
Kontakt pro dotazy / 234 768 001
Na základě závazné přihlášky vám zašleme do konce března fakturu.
Bližší informace o programu ZAHRADA HROU na www.nadace-promeny.cz.
Za podporu grantového programu ZAHRADA HROU děkujeme ﬁnanční a investiční skupině KKCG.
Za dlouhodobou podporu nadace PROMĚNY děkujeme panu Karlu Komárkovi.
Záštitu nad programem ZAHRADA HROU převzal ministr životního prostředí.
Tento seminář podpořila nadace PROMĚNY a Ministerstvo životního prostředí ČR.

