CEEV Živica a IKEA vás pozývajú
na 1 - dňové turné Túlavý autobus po Záhradách, ktoré učia

11. mája 2018

od 9.00 do 16:00

Chcete sa inšpirovať záhradnými prvkami a ukážkami netradičného
vyučovania v školskej záhrade?
Prihláste sa na turné Túlavý autobus 2018!
Trasa Túlavého autobusu: Zvolen – Brezno – Žiar nad Hronom –
Kremnica – Zvolen
Nástupné miesto Zvolen 11.5.2018 o 9.00
(parkovisko pred železničnou stanicou)
Predpokladaný čas a miesto ukončenia turné: Zvolen, 11.5.2018 o 16.00

Na čo sa môžete tešiť
Navštívime spolu niekoľko inšpiratívnych slovenských školských záhrad, kde
uvidíme, ako sa záhrada dá pretvoriť na tvorivú učebňu a dozvieme sa, že
matematika alebo chémia sa dajú vyučovať aj mimo klasickej triedy.
Turné Túlavý autobus je určené pre zástupcov škôl, ktorí majú záujem
o vytvorenie či dotvorenie si vlastnej Záhrady, ktorá učí, ako aj pre širšiu
verejnosť.
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Trasa Túlavého autobusu
Na trase Zvolen – Brezno – Žiar nad Hronom - Kremnica - Zvolen navštívime
školské učiace záhrady na dvoch základných a jednej strednej škole, po ktorých
nás prevedú samotní žiaci a pedagógovia.

Dôležité info:
Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu do/zo Zvolena
k miestu nástupu/výstupu. Počas akcie bude zabezpečený obed v školskej
jedálni. Predpokladaný návrat do Zvolena je o 16:00.
V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 7. máji si Živica vyhradzuje právo
účtovať storno poplatok 20 eur.
Registrovať sa je možné do pondelka, 7. mája 2018 do 12.00 vyplnením
registračného formuláru na http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/tulavyautobus
Prípadné otázky píšte na polackova@zivica.sk alebo volajte na 0905 654 241

Plánovaný program turné Túlavý autobus 2018
09:00 – 09:15 stretnutie vo Zvolene (parkovisko pred železničnou stanicou)
09:15 – 10:15 presun do Brezna
10:15 – 11:00 návšteva záhrady Gymnázia v Brezne
11:00 – 12:15 presun do Žiaru nad Hronom
12:15 – 13:00 návšteva záhrady ZŠ Ul. Dr. Janského, v Žiari nad Hronom
13:00 – 14:00 obed v ZŠ v Žiari nad Hronom
14:00 – 14:30 presun do Kremnice
14:45 – 15:30 návšteva záhrady ZŠ Pavla Križku v Kremnici
15:30 – 16:00 presun do Zvolena, ukončenie turné
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