Konference Zahrada hrou 2018 / program
kdy

1. února 2018

kde

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1

pořádá

Nadace Proměny Karla Komárka

pro koho

pro učitele, rodiče, samosprávu a další zájemce o téma školních zahrad
a komunitních projektů

PROGRAM

dopolední část

08:30 – 09:00

Prezence účastníků

09:00 – 09:10

Seznámení s programem konference
moderuje Martin Vasquez

09:10 – 09:20

Přivítání a představení Nadace Proměny Karla Komárka
Jitka Přerovská, nadace

09:20 – 09:40

Zahrada hrou – filosofie a výzva (nejen grantová)
Jana Říhová, nadace
BLOK LIDÉ

09:40 – 10:10

Rozvoj a potřeby dětí – co říkají výzkumy
Petr Daniš, vzdělávací centrum Tereza

10:10 – 10:40

Komunita – lidé v naší zahradě (příklad z praxe)
Jitka Dědinová, MŠ U Uranie, Praha 7

10:40 – 11:10

Přestávka na kávu
BLOK VYUŽITÍ

11:10 – 11:40

Zahrada – součást života školy. Školní zahrada jako prostor pro
svobodný rozvoj (příklad z praxe)
David Dvořák, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6

11:40 – 12:10

Plánování proměny – kde hledat pomoc a inspiraci
Kateřina Švejdová, nadace

12:10 – 13:40

Přestávka na oběd

PROGRAM

odpolední část
BLOK PROSTŘEDÍ

13:40 – 14:10

Naše zahrada, naše město – jak utvářet vztah k místu
Jolana Říhová, nadace

14:10 – 14:40

Zahrada inspirativní, funkční a udržitelná
Karla Kupilíková, Eva Kubjátová, nadace

14:40 – 15:00

Přestávka na kávu

15:00 – 15:15

8 kroků k zahradě hrou
Kateřina Švejdová, nadace

15:15 – 15:35

Shrnutí podmínek grantové výzvy Zahrada hrou
Radek Janoušek, nadace

15:35 – 16:00

Diskuse

16:00

Závěr

Pokyny pro účastníky
 Podmínkou účasti na konferenci je vaše přihlášení potvrzené nadací a úhrada
účastnického poplatku nejpozději do 12. ledna 2018.
 Účastnický poplatek činí 850 Kč / 500 studenti (snížená cena neplatí, pokud poplatek
nehradí student, ale organizace) − při registraci v den konference je nutné předložit doklad
o studiu. Účastnický poplatek se hradí předem.
 V ceně je: účast na konferenci, občerstvení v podobě cateringu na celý den a tištěné
materiály.
 Dostavte se včas na prezenci s ohledem na velký počet účastníků konference!
 Prezence bude probíhat ve foyer v I. suterénu od 08:30 hodin.
 Při prezenci obdržíte nadační placku. Noste ji viditelně při sobě.
 Během konference bude zajištěno občerstvení.
 Pražským účastníkům doporučujeme pro přepravu na konferenci využít městskou
hromadnou dopravu. Parkovací místa nejsou zajištěna.
Změna programu vyhrazena
Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné
zrušení konference. V případě změn dostane účastník možnost zúčastnit se konference
v náhradním termínu nebo mu bude vrácen poplatek.

Mapa: Divadlo Archa
zdroj: www.mapy.cz

Vysvětlivky:
1 / Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
2 / Metro B - zastávka Náměstí Republiky
3 / Masarykovo nádraží – vlakové nádraží + zastávky tramvajových linek 6, 3, 26, 14, 24, 15, 23
4 / Hlídané parkoviště Florenc – pod magistrálou
5 / Parkoviště v ulici Na Florenci
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