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Jak lze posílit vazbu mezi dětmi a přírodou v rámci běžného školního 
dne? Jak můžeme vybavit učitele a studenty učitelství praktickými 
metodami pro specifické výukové prostředí „zahrada“?

Místo konání  DIE GARTEN TULLN, 3430 Tulln, Am Wasserpark 1

Cílová skupina  Ředitelé, pedagogové, studenti, výzkumní pracovníci v oblasti  
 vzdělávání, lidé, kteří se zajímají o environmentální vzdělávání  
 a zahradní pedagogiku nebo v této oblasti pracují.

Poplatek ZDARMA  
 Akce je podpořena z programu přeshraniční spolupráce  
 Interreg  V-A Rakousko-Česká republika v rámci projektu  
 EDUGARD ATCZ65.

Strava snídaňový balíček, občerstvení, oběd, večeře

Překlad Odborné přednášky, exkurze a workshopy budou profesionálními  
 tlumočníky simultánně tlumočeny do ČJ, NJ a AJ.

Moderace Katharina Bancalari - Wald.Bildung.Management

Co je zahradní pedagogika?
Zahradní pedagogika je propojením zahrad-
nické a pedagogické práce. Využívá přírodě 
blízkou zahradu a jejího koloběhu přírody a 
látek, jakožto biologické rozmanitosti jako 
prostor pro zprostředkování teoretických 
znalostí a praktických dovedností. Lze zde 
uskutečnit jak zahradnické vzdělávání tak i 
výuku přírodovědných a enviromentálních 
témat. Zahradní pedagogika navíc v mnoha 
směrech působí na tělesný, duševní a  
sociální vývoj dorůstajících. Je zaměřena 
na děti a mládež všech věkových skupin ze 
všech typů škol, na jejich učitele a také na 
studenty příslušných studijních oborů.
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Organizační informace:



14:00 - 17:30  hod.    Zahradně pedagogické workshopy

V rámci workshopů pořádaných spolkem „Natur im Garten“ zažijete zahradní pedagogiku jako 
propojení zahradnické a pedagogické práce. Využíváme přírodně blízké zahrady v areálu GARTEN 
TULLN jako prostor pro výuku, který umožňuje praktické vyzkoušení různých metod zahradní 
pedagogiky. Ukazujeme, jak je snadné společně s žáky pěstovat zeleninu. K sázení, setí a pikýrování 
přednostně používáme nádoby z recyklovaných materiálů, abychom šetřili životní prostředí a snížili 
náklady. Kuchyňské a divoké bylinky budeme v jednom z workshopů nejen sbírat, ale také chutně 
zpracovávat. Chcete zprostředkovávat biologickou rozmanitost? Další workshop Vám ukáže, co 
potřebují různá zvířata pro svůj životní prostor a kde je nalezneme. Budeme se také věnovat otázce, 
jak vypátrat drobné zvířectvo a určit jeho druh tak, aby to bylo srozumitelné pro děti. Ukážeme si jak 
společně s dětmi stavět skrýše pro užitečný hmyz, abychom tak podpořili jeho populaci.

Natur im Garten kromě toho pořádá …

• nabídky pro rodiny, školní třídy a mateřské školky v areálu GARTEN TULLN

• od roku 2014 každoročně v srpnu dětskou univerzitu Tulln v kooperaci  
s kampusem Tulln Technopol

• celou řadu vzdělávacích akcí pro pedagogy a osoby zajímající se o enviromentální vzdělávání.

od 18:00 hod.    Get-together    Restaurant DIE GÄRTNEREI v areálu GARTEN TULLN 

Pátek, 12. května 2017

 08:30 hod. Sraz & seznámení
  DIE GARTEN TULLN, Am Wasserpark 1

 09:00 hod. odjezd autobusů 

  Exkurze 1
 09:30 - 11:00 hod. Kirchberg/Wagram
 11:30 - 13:00 hod. VS Absdorf

  Exkurze 2
09:30 - 11:00 hod. HBLA Sitzenberg 
11:30 - 13:00 hod. ÖKO-NNÖMS Pottenbrunn

  Exkurze 3

09:30 - 11:00 hod. ZŠ St. Andrä-Wördern
11:30 - 13:00 hod. Freiraumschule Kritzendorf & Kindergruppe Wasserfloh

Průvodci na exkurzích

„Natur im Garten“: Susanne Kropf (Exk. 1), Anna Leithner(Exk. 2), Stefanie Weber (Exk. 3) 
Spielplatzbüro NÖ: Martina Strobl (Exk. 1), Birgit Pogats (Exk. 2)
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 08:30 - 09:00  hod. Registrace
  DIE GARTEN TULLN, Am Wasserpark 1

 09:00 hod. Zahájení
  Labg. Mag. Alfred Riedl - Pezident „Natur im Garten“,  
  Martin Maudsley (UK) 

 09:30 hod. Mag. Dr. Dorit Haubenhofer (AT)
  Zahradní pedagogika – vývoj nového výzkumného pole  
  Vysoká škola pro agrární a environmentální pedagogiku 

 10:00 hod. DI Wolfgang Palme (AT)
  Školní zahrada v letokruhu Cityfarm Schönbrunn 
  Cityfarm Schönbrunn  

 10:30 hod. DI Katja Batakovic (AT)
  Game-based Learning jako nový trend pedagogiky 
  Spolek „Natur im Garten“ 

 11:00 hod. PŘESTÁVKA

 11:20 hod. PhD Dilafruz Williams (USA)
  The Effects of Garden-based Learning on Academic Outcomes  
  Portland State University 

 12:00 hod. Martin Maudsley (UK)
  Environmental Storytelling

 12:30 hod. PŘESTÁVKA A OBĚD - restaurace „Die Gärtnerei“

 14:00 - 15:30 hod. Tržnice & zážitkové prohlídky

 14:00 - 15:30 hod. Stakeholder Workshop 
  Zahradní pedagogika v rámci vzdělávání učitelů
  Kompetenzzentrum - seminární místnost 3

 15:30 hod. PŘESTÁVKA  

 16:00 hod. Ing. Vlasta Hábová (CZ)
  Tvorba školních zahrad pomocí workshopů

 16:30 hod. PhD Arnau Amat (ESP)
  Jedlá školní zahrada se setkává s komunitou
  Universidad de Vic 

 17:00 hod. Dr. Dorothee  Benkowitz (D)
  Školní zahrada jako výukový prostor
  Vysoká škola pedagogická Karlsruhe 

 17:30 hod. Závěr 

Sobota, 13. května 2017



Mag. Dr. Dorit Haubenhoferová (AT)

 

Zahradní pedagogika – Vývoj nové oblasti výzkumu
Stejně jako o terapii a pedagogice se zvířaty se také o zahradní pedagogice v současné době hodně diskutuje – ohledně její koncepce, 
ohledně definice pojmů a jejího vymezení. Dlouhou dobu se veškeré aktivity konající se na zahradě nebo na zahradě podobném 
místě označovaly jako „zahradní terapie“ a ještě i dnes se často specifikuje nedostatečně nebo se nespecifikuje vůbec. To je ovšem 
zavádějící, neboť pedagogická, terapeutická a jiná opatření sice využívají podobná místa, jinak ovšem oslovují naprosto rozdílné 
cílové skupiny a stejně tak sledují naprosto rozdílné cíle a využívají naprosto rozdílné metody k dosažení těchto cílů. Házet všechno 
do jednoho pytle ovšem nemá moc smysl. Proto se před několika lety začalo i v Rakousku rozlišovat mezi zahradní pedagogikou 
a zahradní terapii a jinými v přírodě se konajícími aktivitami, vyvíjela se vlastní definice a stanovily se možnosti vymezení. Tyto 
vědecky teoretické úvahy byly zpracovány a publikovány ve studii autorek Wolf & Haubenhofer 2015 a představují začátek této 
přednášky. V této souvislosti byl také v této a ještě i ve druhé studii zpracován současný stav výzkumu v oblasti působení a využití 
zahradní pedagogiky, byly zde uvedeny již získané poznatky a formulovány ještě otevřené oblasti výzkumu. I tyto výsledky budou 
v přednášce prezentovány. V neposlední řadě je potřeba zmínit také současný výzkum autorek Wolf & Haubenhofer, v němž se 
zjišťují efekty pedagogických programů školních zahrad na zdraví (z tělesného, duševního a sociálního hlediska) a školní výsledky 
dětí prvního stupně ZŠ v Dolním Rakousku. Zde můžeme představit pouze první výsledky, protože studie bude uzavřená až na 
podzim roku 2017. 

O osobě
Jako promovaná bioložka se již od roku 2003 zabývám nejrůznějšími tématy oblasti 
Green Care – nejprve terapií a pedagogikou se zvířaty, v letech 2006 až 2009 
přednostně péčí/terapií a pedagogikou na zemědělských farmách, a od roku 2010 
především zahradní pedagogikou a zahradní terapií. V této souvislosti provozujeme 
na Vysoké škole pro agrární a environmentální pedagogiku již několik let terapeu-
tickou a komunitní zahradu, o kterou pečuje učitelský sbor a studentky i studenti 
společně s geriatrickými pacientkami a pacienty, jakož i žadatelkami a žadateli o azyl. 
Každého čtvrt roku vychází časopis GREEN CARE, který podává o tématu informace 
z vědeckého a praktického pohledu a je úzce spjat s naší webovou stránkou www.
greencare.at. V minulých letech jsem se svými kolegyněmi a kolegy vypracovala stu-
dii a doprovodnou studii, které se věnují blahodárnému účinku zahrad. Obzvláště se 
přitom zaměřuji na vytvoření konceptu, další vývoj a zakotvení zahradní pedagogiky 
jako oblast výzkumu a působnosti s jedinečnými možnostmi a znaky ve srovnání s 
jinými oblastmi jako například zahradní terapií nebo outdoorovou a environmen-
tální pedagogikou.

Referenti

Docentka na Vysoké škole pro agrární a environmentální  

pedagogiku, šéfredaktorka časopisu GREEN CARE, vědkyně 

Oblast výzkumu: Green Care, zahradní pedagogika a zahradní 

terapie, sociální zemědělství, terapie a pedagogika se zvířaty

Projekt: Doprovodná studie ke grantu „Hřiště a školní dvory v pohybu“

Výuka na zahradě je … bohužel raritou, přestože by měla být pro všechny 

lidi samozřejmostí.

Kontakt: 
Vysoká škola pro agrární 
a environmentální 
pedagogiku 
Angermayergasse 1 
1130 Vídeň

dorit.haubenhofer@agrar- 
umweltpaedagogik.ac.at
www.greencare.at
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DI Wolfgang Palme (AT)

 

Zeleninový záhon v koloběhu City Farm Schönbrunn
Odcizení naší společnosti od zemědělství a ekologických souvislostí, především v městských oblastech, je už dlouho známo. Za 
pět let obecně prospěšné práce se farmě City Farm Schönbrunn, v níž se nachází také první a největší dětská zahrada v Rakousku, 
podařilo odhalit potenciál profesionální zahradní pedagogiky pro pozitivní společenský vývoj. Neuvěřitelná rozmanitost užitkových 
druhů zeleniny dělá ze zahrady jedinečné místo pro žití a učení, které oslovuje všechny smysly. Pouze díky vlastnímu aktivnímu 
konání vzniká pochopení pro sezónní průběhy a rytmy jednotlivých ročních období. Při tom je nutné zimu jako „ztracené roční 
období“ objevit znovu, neboť mnoho druhů zeleniny je mnohem mrazuodolnější, než je psáno v našich učebnicích. Na zahradě City 
Farm je znázorněn vznik rostlinných potravin, takže pochopení pro zdravé potraviny vzniká „samo od sebe“. Také na biologické 
a ekologické souvislosti udržitelného obhospodařování půdy si zde lze doslova šáhnout. Zahradní programy umožňují bezprob-
lémový pohyb venku, který podporuje koordinační schopnosti dětí a mládeže. Zahrada jedinečným způsobem pomáhá rozvíjet 
sociální a kreativní kompetence dospívajících dětí. A samozřejmě nesmíme zapomenout na zábavu, radost a požitek.  

O osobě
DI Wolfgang Palme vede oddělení pro pěstování zeleniny při Vyšším spolkovém vzdělávacím a výzkumném institutu pro zahrad-
nictví ve Vídni Schönbrunnu. Protože je přesvědčen, že pěstování a využívání zeleniny není tématem pouze pro domácí zahrádkáře 
a profesionální zahradníky, nýbrž pro celou společnost, založil v roce 2012 obecně prospěšný spolek City Farm Schönbrunn.

City Farm Schönbrunn nabízí zahradní programy a workshopy pro děti s následujícím zaměřením:

• Pestrá zeleninová zahrádka: sklízet a užívat si

• Jablko: ovoce, které nám oslazuje život

• Dýně: příběhy opředený zahradnický poklad

• Ořechy: miláčci veverek

• Ptáci: štěbetání a poletování v našem městě

• Zimní zelenina: sklizeň ve sněhu

• Půda & kompost: hnědé zlato člověka

• Včely a užitečný hmyz – naši zvířecí pomocníci na zahradě 

• Květy: barevný pozdrav přírody

• Maliny namísto bonbónů – hon za plody v Schönbrunnu

• Semena – poklad zahradnictví

Mateřské školy a školní třídy pečují při pedagogickém dozoru celoročně o zeleninové záhony a o speciálně založená malá políčka 
na dětské farmě Junior City Farm Schönbrunn. Celý rok se zde seje, sází, sklízí, zalévá, přesazuje a samozřejmě také ochutnává a 
vaří. Dospělí se kromě toho v rámci speciálních workshopů v průběhu roku učí o začátku sezóny, o plánování zeleninových záhonů, 
o zahradničení ve městě, o množení semen na vlastní zahradě, o zavařování a o veškerých praktických znalostech, které jsou pro 
malé a maličké zahrady potřebné. Pro městské samozásobitele platí heslo farmy City Farm: „Nejmenší zahrada je květináč!“ 

Vedoucí oddělení pro pěstování zeleniny při Vyšším spolkovém 

vzdělávacím a výzkumném institutu pro zahradnictví ve Vídni 

– Schönbrunnu 

Předseda obecně prospěšného spolku „City Farm Schönbrunn“

Oblast výzkumu: pěstování zeleniny

Victor Hugo napsal: „Nic není mocnějšího než myšlenka, která přišla 

včas“. Jsem přesvědčen, že nadešel čas pro to, abychom opět zakusili a 

propagovali aktivní zahradničení, které má tu sílu, že může proměňovat 

společnosti – svobodně podle mota: objevovat, sdílet a nechat růst

Kontakt: 
Cityfarm Schönbrunn
Seckendorff-Gudent-Weg 6
1130 Wien 

w.palme@gartenbau.at
www.cityfarm.wien
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Dipl. Päd. Katja Batakovicová (AT)

Učení hrou jako nový trend v pedagogice
Společně s počítačovými technologiemi se do škol a dětských pokojů nastěhovaly digitální vzdělávací hry. Ústředním prvkem kon-
cepce učení hrou – nehledě na to, zda digitálně podporovaného či nikoliv – je pokus propojit vysokou motivační sílu her s cíleným 
předáváním vědomostí. 

Přednáška osvětluje cestu pedagogických průkopníků, kterým se toto daří, jakož i kritiku, které musí tento pedagogický směr čelit. 
V oblasti školství je učení hrou cesta, kterou lze revolučně změnit nejen pedagogické předávání vědomostí, ale také systém hodno-
cení tím, že vysoká transparentnost žákyním a žákům zprostředkuje nejen to, jakého výsledku v učení právě dosáhli, nýbrž také jaké 
konkrétní kroky jsou zapotřebí k jejich zlepšení. V mimoškolní oblasti zahradní pedagogiky je naopak opuštění digitálních médií 
zásadním opatřením, aby se mohlo plně rozvinou působení přírody a životního prostředí na zdraví a vnímavost dětí. Ústředním 
tématem přednášky je tedy propojení zahrady a venkovních prostor školy s koncepcí učení hrou.

Spolek „Natur im Garten“ stojí s uplatňováním koncepce učení hrou na samém počátku. V současné době pracujeme na hádankové 
rallye, díky níž mohou školní třídy a děti návštěvníků areál GARTEN TULLN prozkoumat zcela novým způsobem a s vysokou mírou 
vlastní motivace.

O osobě
Dipl. Päd Katja Batakovicová absolvovala studium zemědělství na univerzitě Universität für Bodenkultur se zaměřením na bio-
logickou ochranu proti škůdcům. Po ukončení studia na Vysoké škole pro agrární a environmentální pedagogiku pracovala jako 
učitelka ve Vyšším spolkovém zemědělsko-potravinářském institutu (HBLA) Sitzenberg. Jako personalistka a projektová manažerka 
u společnosti Pro Umwelt GmbH a u Energetické a ekologické agentury Dolního Rakouska nasbírala rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
lidských zdrojů i jako komunikační trenérka a poradkyně. Od roku 2013 pracuje jako odborná vedoucí a manažerka vzdělávání ve 
spolku „Natur im Garten“ a zodpovídá zde mimo jiné za další rozvoj poradenství a vzdělávání.

Zahradní pedagogika v rámci „Natur im Garten“
Spolek „Natur im Garten“ nabízí již několik let jak pro rodiny, tak také pro 
školní třídy a mateřské školy workshopy zahradní pedagogiky v areálu GAR-
TEN TULLN. Od roku 2014 se každoročně v srpnu koná pro 100 dětí Dětská 
univerzita Tulln, aby mohly děti areál Campus Tulln Technopol a naše zahrady 
prozkoumat a různě v nich experimentovat. Získané zkušenosti předáváme 
v rámci kurzů dalšího vzdělávání pedagožkám a pedagogům tak, aby se 
zahradní pedagogika mohla etablovat i ve školách a jiných pedagogických 
zařízeních. 

Odborná vedoucí a manažerka vzdělávání spolku „Natur im Garten“  

(„Příroda v zahradě“) 

Oblast působení: doprovázení vědeckých studií, rozvíjení obsahové a 

metodické stránky vzdělávacích nabídek, game based learning

Výuka na zahradě spojuje objevování hrou, smyslové zážitky a společné 

motivující zážitky z učení.

Kontakt: 
Spolek „Natur im Garten“
Am Wasserpark 1
3430 Tulln

+43 (0)2272 619 60 
katja.batakovic@naturimgarten.at
www.naturimgarten.at
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Dilafruz Williamsová  (USA)

Vliv zahradní pedagogiky na výsledky učení ve škole 
V její roli orientační pomoci v oblasti učení a výuky – zahrada je místem, kde se žáci zabývají svým životním prostředím – oceňují pedago-
gové na celém světě zahradní pedagogiku jako podpůrnou formu předávání vědomostí. Na této přednášce se budeme věnovat otázce: 
Jaký vliv má zahradní pedagogika na výsledy učení ve škole? Nejprve je nutné zmínit soubor desítek aktuálních výzkumných studií za 
poslední dvě desetiletí, které dokládají pozitivní výsledky především v předmětech jako přírodní vědy, jazyky, umění a matematika. Za 
druhé nabízí přednáška možnost zauvažovat o přímých i nepřímých učebních výsledcích. Za třetí bude prezentován výběr básní, haiku, 
kontemplativních pojednání a jiných uměleckých výtvorů žáků, které prakticky dokládají kvalitu školních výsledků. Na pozadí nadšeného 
zakládání školních zahrad a nárůstu počtu mezioborových výzkumných studií, které si přivlastňují jejich výsledky, by silnější zahradní 
pedagogika vyžadovala spolupráci odbornic a odborníků z oblasti výzkumu a praxe tak, aby bylo možné ovlivňovat strategie a zlepšovat, 
dále rozvíjet a zajistit  trvalou nosnost toho, co se v zahradní pedagogice osvědčilo, (a důvody pro to). 

O osobě
Mé výzkumy se převážně soustřeďují na zahradní pedagogiku – na vytváření pojmů, na vzájemné působení a efektivitu, které při spolu-
práci a dětmi a mladistvými vyžadují komplexní učení a školní výsledky. Navštívila jsem více než 100 školních zahrad v Austrálii, Kanadě, 
Indii, Jihoafrické republice a v USA; o těchto návštěvách vyjde kniha s příklady nejrůznějších modelů.

V současné době jsem spoluautorka knihy: Learning Gardens and Sustainability Education: Bringing Life to Schools and Schools to Life  
(Routledge, 2011). V této knize je „živoucí půda“ metaforou pro školní vzdělávání a ohledně výukových zahrad je rozvíjeno sedm pedago-
gických zásad. Velké množství textů a projektů žákyň a žáků pochází přímo ze života a díky nim je tato kniha živá. Učitelé, ředitelé škol a 
školní inspektoři líčí své úspěchy při zakládání výukových zahrad.

• Jako odbornice na zahradní pedagogiku mohu odkázat na významné výsledky výzkumů s více než 200 publikacemi, hlavními 
přednáškami, prezentacemi a workshopy po celém světě. 

• Výzkumné práce: Williams, D. R. & Dixon, P. S. (2013). Impact of garden-based learning on academic outcomes in schools: 
Synthesis of research between 1990 and 2010. Review of Educational Research 83(2): 211-235 doi:10.3102/0034654313475824

• Nedávno udělené vyznamenání nadace National Science Foundation (finanční dotace cca 450.000 dolarů) za projekt: Science 
in the Learning Gardens: Factors that Support Racial and Ethnic Minority Students‘ Success in Low-Income Middle Schools. 
https://sites.google.com/a/pdx.edu/science-in-the-learning-gardens-scilg/. Tento dlouhodobý výzkumný projekt naplánovaný 
na tři roky by měl prozkoumat motivační angažmá mladistvých. Video je ke shlédnutí na: http://resourcecenters2015.videohall.
com/presentations/542;

• Mé vědecké stipendium se také dotýká udržitelného rozvoje, environmentální 
výchovy a navazování strategických partnerství. 

Jedním z mnoha mnou zrealizovaných silných partnerských projektů je založení Learning 
Gardens Laboratory na pozemku o rozloze 13 hektarů. Jedná se o výzkumný a vzdělávací 
institut pro učitele a jejich žáky, mezi nimiž je i mnoho lidí s nízkými příjmy, přistěhovalců 
a uprchlíků. V letech 2003 až 2011 jsem byla zvolena do výboru Portland School, kde 
jsem se zasazovala o zakládání zahrad v našich veřejných školách. Miluji zahrady a velmi 
mě baví zkoumat život nad i pod zemí, jeho zázraky a tajemství.  

Profesorka „Leadership for Sustainability Education“  

(vytváření povědomí pro udržitelný rozvoj) 

Oblasti výzkumu: zahradní pedagogika, partnerství s obcemi, 

vysokými školami a školami, environmentální výchova, service learning

Současné projekty: příklady školních programů zahradní  

pedagogiky v různých zemích; Věda ve výukových zahradách

Kontakt: 
Portland State University
1825 SW Broadway
Portland, OR 97201

williamsdi@pdx.edu
www.pdx.edu
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Martin Maudsley (UK)

 

Environmental Storytelling 
V souvislosti se zahradní pedagogikou může být vyprávění příběhů díky zprostředkování přírodních fenoménů inspirujícím výcho-
zím bodem pro výuku ve venkovních prostorách, ale také efektivním prostředkem pro objevování a porozumění komplexním 
procesům v přirozeném světě. Vedení dětí k tvorbě a vyprávění vlastích příběhů ve venkovních prostorech jim může pomoci 
vyjadřovat své vlastní kreativní myšlenky plné fantazie významným a nezapomenutelným způsobem. Tato přednáška vychází ze tří 
různých projektů v Dorsetu, Velká Británie, kde autor použil a vyvíjel odlišné postupy enviromentálního vyprávění příběhů: 

1. Seasonal Schools – pod vedením britské ekologické organizace Common Ground jsou prezentovány a dokumentovány způsoby, 
jak mohou školy využít střídání ročních období ve svých učebních programech. Pracujeme ve venkovních prostorech – ve 
školním areálu a na zahradách – a využíváme příběhy jako prostředek k navázání kontaktu a evokování nápadů.

2. Obecní zahrady – pomocí příběhů slavností vázaných na jednotlivá roční období (jako např. Apple Day nebo Wassailing) chceme 
lidi povzbudit, aby se zapojili do aktivit v místních ovocných sadech a dozvěděli se tak více o jejich kulturním významu a o světě 
zvířat a rostlin.

3. Mýty a legendy kolem South Dorset Ridgeway – projekt využívá ve spolupráci se školami spojení „Storytelling“ a „Storymaking“ 
ke zprostředkování více informací o historii, přírodě a kulturním dědictví v chráněné přírodní oblasti (Dorset AONB).

Reference: Cobb, E. (1977). The Ecology of Childhood Imagination. Columbia University Press. | Nanson, A. (2005) Storytelling and 
Ecology. Society for Storytelling Papyrus Second Series No1. UK. | Gersie, A., Nanson, A., Schieffelin, E.L. Collison, C. and Cree, J. 
(2014). Storytelling for a Greener World: Environment, Community and Story-based Learning. Hawthorn Press. UK.

 

O osobě
Martin Maudsley je profesionální vypravěč z Dorsetu na jihu Anglie. Se svými příběhy vystupuje v divadlech a na školách, na 
festivalech a akcích, kde se vyprávějí tradiční pohádky, legendy a „Earthy Folk Tales“. Při svých workshopech pro školní třídy 
využívá především lokální zvláštnosti a přírodní jevy a povzbuzuje děti ke psaní příběhů. Jako environmentální vypravěč motivuje 
ke zvláštnímu zamyšlení se nad vztahem mezi člověkem a přírodou a zprostředkovává obsahy environmentální pedagogiky. 
Pravidelně ztvárňuje příspěvky pro rádio a vystupuje pro BBC “Bristol Festival of Nature”, “Cheltenham Festival of Science”, The 
Eden Project, English Heritage und The National Trust.

Enviromentální vypravěči příběhů ve Velké Británii
Vyprávění příběhů je vrozenou lidskou dovedností, je to napínavý druh umění a  
velmi účinný způsob komunikace, která vede k větší osobní otevřenosti, lepšímu 
vyjadřování pocitů a propojení s prostředím, ve kterém žijeme. Pod pojmem 
enviromentální vyprávění příběhů chápeme využití tradičních témat vyprávění 
(mýty, legendy a lidové pohádky), pomocí kterých se posluchači dozvídají více o 
přirozeném světě a mohou se s ním propojit. I když není enviromentální vyprávění 
příběhů jako obor příliš rozšířené, existuje rostoucí počet profesionálních 
vypravěčů, kteří se na tuto metodu specializovali, a také celá řada pedagogů v 
organizacích, kteří enviromentální vyprávění příběhů používají jako součást své 
práce. Výborným příkladem botanické zahrady, jejíž zaměstnanci pravidelně vstu-
pují do role enviromentálních vypravěčů, je „The Eden Project“ ve Velké Británii.

Vypravěč a enviromentální pedagog z Dorsetu, Velká Británie  

Současné projekty:  Seasonal Schools, „Dorset Ridgeway  

Partnership“, „Christchurch Tides“ 

Výuka na zahradě nabízí příležitost pro multisensorické zkušenosti a 

umožňuje dětem objevovat své vlastní zájmy, nápady a nové souvislosti. 

Metoda vyprávění příběhů v zahradní pedagogice přispívá k vývoji dětské 

motivace, představivosti, jazyka a kreativity. 

Kontakt: 
Martin Maudsley
martinjmaudsley@gmail.com
+44 (0)7761 026460
www.martinmaudsley.co.uk
www.martinmaudsley.blogspot.co.uk
Twitter:
@StoryMartin @SeasonalSchools
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Ing. Vlasta Hábová (CZ)

 
Tvorba školních zahrad pomocí workshopů  
Na základě praktických příkladů workshopů na téma školní zahrady bych ráda zprostředkovala nejčastější úskalí, se kterými jsme 
se při jejich realizaci setkali, abych Vám tak poskytla návrhy řešení. Školy často zápolí s nízkým rozpočtem – a pokud již peníze do 
profesionálně vytvořených zahrad investují, musí se vyrovnat s nízkým zájmem žáků nebo dokonce s vandalismem. Pokud však žáky 
do procesu tvorby zapojíme nebo jim dokonce celou tvorbu přenecháme, vytvoříme k tomuto místu osobní vztah. Role zahradního 
projektanta nebo jiného profesionálního poradce je sice důležitá, aby nedocházelo k technologickým chybám, je důležitá i pro 
dodržení pracovního harmonogramu, ale musí být zohledněno, že hlavní úloha školní zahrady spočívá ve výchově a výuce.  

 

O osobě
Ing. Vlasta Hábová studovala krajinářskou architekturu na zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. V rámci studia 
jsem strávila 10 měsíců na Oulu Polytechnic ve Finsku a zamilovala se do finského školního systému a finské přírody. Po návratu 
ze zahraničního studia jsem si téma „školní zahrady“ zvolila jako diplomovou práci a seznámila se tak se společností Chaloupky, 
vedoucím partnerem projektu EDUGARD, pro který jsem o několik měsíců později začala pracovat.  Bylo to krásné období, v rámci 
kterého jsem spolupracovala pedagogy, studenty i veřejností a specializovala se především na výukové zahrady, přírodní hřiště, 
zahrady a také na zahradní terapii.

Spolupracovala jsem s celou řadou škol, od menších vesnických škol až po relativně velké školní areály, většinou v kraji Vysočina, 
a poznala tam nadšené pedagogy, obyvatele a děti. Podařilo se nám založit zahrady na vyprahlých pozemcích, 6.000 m2 velké 
zahrady, které obhospodařovaly jen 4 ženy či veřejně přístupné zelené plochy za obecním úřadem. Každá zahrada byla založena 
výhradně pomocí ekologicky šetrných technologií a většina z nich jsou přírodní zahrady.

Zahradní pedagogika v České republice
V České republice mají školní zahrady velkou tradici, která sahá až do 
poloviny 19. století. Už tehdy vycházely specializované příručky, metodiky i 
pravidelný měsíčník, který se zahradami zabýval. V té době byla definována 
vzorová školní zahrada, která zahrnovala pěstitelské zázemí, pokusné 
pole, ale třeba i sad a včelín. Od 50. let 20. století se zahrady stávají ryze 
pěstitelskou záležitostí. Největší úbytek školních zahrad nastává v deva-
desátých letech, kdy se od pěstitelství ustupuje a je bráno jako přežitek. 
Řada obcí přeměňuje areály školních zahrad na stavební pozemky. 
Chaloupky, Lipka a další ekocentra dlouhodobě podporují školy a učitele, 
aby využívali školní zahrady pro přírodovědné vzdělávání. V posledních 
10 letech se daří přinést do školních zahrad nové přístupy v zahradničení, 
badatelské vzdělávání, vznikají speciální dotační výzvy na jejich obnovu a 
rozvoj. 

Krajinářská architektka   

Projekty: Tvorba školních zahrad se zařízením Lipka  

v rámci projektu EDUGARD

„Výuka na zahradě znamená dát dětem příležitost, objevovat fyzikální  

zákony a vazby mezi živými a neživými komponentami přírody hravým 

způsobem a pocítit hrdost na viditelné výsledky praktické práce.“

Kontakt: 
Vlasta Hábová 
habova.projekce@gmail.com
www.vlasta-habova.tumblr.com 
www.linkedin.com/in/vlastahabova
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PhD Arnau Amat (ESP)

Jedlá školní zahrada se setkává s komunitou  
Můj výzkum v oblasti zahradní pedagogiky se vyvíjí v rámci agroekologického školního přístupu, jehož cílem je nastavit systém 
školního stravování udržitelněji a férověji. Proto je hlavním cílem školní zahrady změnit jak výrobu potravin, tak také jejich konzum. 
V tomto pozměněném systému školního stravování mají všichni, kteří se podílejí na dění ve škole, učitelky a učitelé, rodiny i sousedé 
svou významnou roli. Jako úspěšný příklad chci prezentovat studii z jedné katalánské venkovské školy. Jmenovaná studie ukazuje 
největší obtíže, kterým museli účastníci v průběhu čtyřletého projektu čelit. Některé problémy, které musela školní komunita řešit, 
souvisely s rozdílným pojetím péče o zahradu: Zatímco se sousedé o zahradničení zajímali z důvodů produktivity, projevovali 
učitelé a rodiny větší zájem o procesy učení.  Avšak i navzdory rozdílným názorům se z Jedlé zahrady stal „boundary object“, do 
kterého byli zapojeni všichni účastníci a účastnice projektu, protože „zeleninová zahrada“ byla rozpoznatelná a akceptovaná z 
různých úhlů pohledu. Kromě toho by měl být uveden ještě jeden příklad, aby bylo možné pozorovat zeleninovou zahradu z 
vědecko-pedagogického hlediska – příklad „Společných aktivit“ („Shared Activities“), v jejichž rámci se rodiny zapojily do školních 
aktivit.    

 

O osobě
Moji první práci v oblasti zahradní pedagogiky jsem nastoupil před osmi lety, když jsem jako environmentální pedagog pracoval pro 
komunální správu. Mým úkolem bylo hodnotit školy z hlediska vývoje environmentálních vzdělávacích projektů. Mnoho učitelů si 
kladlo otázku, jak lze při výuce vědecké pedagogiky využívat zeleninové zahrady. 

V mé zemi se zahradní pedagogika stává stále oblíbenější v těch školách, které se účastní „zelených“ školních programů (Green-
schools programs) (viz Espinet, M; Junyent, M; Amat, A; Castelltort, A (2014). Moving Schools toward ESD in Catalonia, Spain: the 
tensions of a change. In Mathar, R; Jucker, R (Eds.) Schooling for Sustainable Development in Europe. Springer:Dordretch)

Péče o školní zahradu se stala tématem mé doktorandské práce, protože se má diplomová práce zabývala kvalitativní studií v jedné 
venkovské škole, ve které byl za pomoci různých členů komunity realizován jeden agroekologický školní projekt. Výzkumná činnost 
byla prezentována na různých konferencích a v rámci různých evropských projektů, mimo jiné:

• Amat, A; Espinet, M (2014). A collaboration between school and community through agroecology: a vegetable school 
garden as a boundary object. Electronic Proceedings of the 2013 Conference of the European Science Educational 
Research Association. 

• Amat, A; Espinet, M (2012). Promoting community involvement 
through ‘shared activity’ on school agroecology. Staženo 29. ledna 
2013 z http://www.codesmancoplana.wordpress.com/

Profesor na univerzitě Universitat de Vic v Katalánsku 

Oblasti výzkumu: Přírodní věda a environmentalistika; Emoce 

ve vědeckém vzdělávání učitelů a Jedlé školní zahrady ve vědeckém 

kontextu učení.  

Současné projekty: Zahradní projekt ve spolupráci se školou v 

Senegalu za účelem podpory inovativních metod vyučování ve vědecké 

pedagogice.   

Učení v zahradách je dobrou příležitostí jak zapojit členy komunity  

do dění ve škole.

Kontakt: 
Universidad de Vic
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic 

arnau.amat@uvic.cat
www.researchgate.com/linkedin
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Dr. Dorothee Benkowitzová (D)

Školní zahrada jako učebna  
Bez školních zahrad to nejde. Přímý kontakt s živočichy a půdou nás poznamená na celý život. Již předškolní děti v těchto přírodních 
oblastech poznávají hravě své okolí a učí se je chápat a vážit si jich proto, aby je později mohly chránit. Intenzivní zaobírání se 
bezprostředním živým světem získává během školní docházky stále větší význam. Na základě vlastních zkušeností v autentických 
výukových situacích rozvíjejí žákyně a žáci zatížitelné koncepty a vědomosti. Školní zahrady jsou ideálním místem pro učení a 
získávání zkušeností, v nichž může mít vzdělávání pro udržitelný rozvoj úspěch. Žákyně a žáci praktikují a upevňují si sociální formy 
učení a života, učí se o přírodě, v přírodě a s přírodou. Vedle ekologických vědomostí lze při prakticky orientované výuce předávat 
vědomosti z oblasti ekonomie a vzdělávání spotřebitelů.  

Hlavní zaměření práce
Dorothee Benkowitzová je vědeckou pracovnicí na Institutu pro biologii a rozvoj školních zahrad na Vysoké škole pedagogické 
Karlsruhe. Společně s jedním kolegou zde pečuje o 9000 m2 velkou Ekologickou výukovou zahradu, v níž se každoročně 
připravuje zhruba 100 studentek a studentů učitelství resp. dětské pedagogiky na založení, využívání a pečování o zahrady 
v mateřských a základních školách. V roce 2016 společně s kolegy obdržela vysokoškolskou učitelskou cenu za „Projekt 
Výukové místo školní zahrada a areál školy“ a je nominována na Zemskou učitelskou cenu 2017.  Je také předsedkyní 
Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V. (Spolkové pracovní skupiny Školní zahrada z. s.), obecně prospěšného spolku, 
který propojuje a nejen finančně podporuje lektorky a lektory a jiné aktivní osoby při práci na školních zahradách. BAG 
Schulgarten vytváří celoněmeckou síť kompetencí, vyvíjí a koordinuje vzdělávání a další vzdělávání a koncepčně spolupracuje 
na vývoji vzdělávacích plánů.  Každoročně pořádá a organizuje konference celoněmecké výměny zkušeností a podporuje 
lokální aktivity přímo v místě jejich konání.   

Zahradní pedagogika v Německu
V Německu je školství věcí jednotlivých spolkových zemí, podle toho 
jsou také rozdílné vzdělávací plány a možnosti realizace výuky na 
školní zahradě. V Durynsku například mají žáci na základní škole 
vlastní předmět Školní zahrada, který lze také studovat na univerzitě. 
Proto také existuje vlastní vzdělávací plán pro předmět Školní 
zahrada. V jiných spolkových zemích se pojem „školní zahrada“ 
ani ve vzdělávacím plánu nevyskytuje. Práce na školní zahradě se 
často začleňuje do běžné výuky. Tam, kde se to nepodaří, se nabízí 
spolupráce s pracovní skupinou. Ne vždy jsou iniciátory a realizátory 
učitelé. Rámcové podmínky pro realizaci ve výuce jsou tedy velmi 
rozdílné, nicméně problémy a překážky jsou všude téměř stejné: 
Často chybí čas, ocenění, podpora, vzdělání a peníze.

Předsedkyně Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.  

(Spolkové pracovní skupiny Školní zahrada, z. s.)

Vědecká pracovnice na Institutu pro biologii a rozvoj  

školních zahrad Vysoké školy pedagogické Karlsruhe  

Současné projekty: 20. červen 2017 BAG Schulgarten - Den školních 

zahrad v celém Německu, 22. červen 2017 První Spolkový den školních 

zahrad v Berlíně

Kontakt: 
Vysoká škola pedagogická Karlsruhe
Bismarckstraße 10
76133 Karlsruhe

benkowitz@ph-karlsruhe.de
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Chaloupky  - „Učíme řeči přírody“ 
www.chaloupky.cz

Chaloupky jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina. Se svou 25-ti 
letou historií se řadí k nejstarším střediskům ekologické výchovy v ČR. Zabýváme se 
environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Připravujeme jednodenní a pobytové 
programy pro školy, odborné semináře pro pedagogy, akce pro veřejnost. Vydáváme met-
odické materiály.  Poskytujeme sociálně terapeutické programy pro znevýhodněné osoby, 
při kterých využíváme metodu zahradní terapie.  V této oblasti vzděláváme pracovníky 
v sociálních službách. Šest chaloupeckých ekocenter ročně připraví stovky výukových 
programů pro více jak 12 000 dětí a desítky akcí pro pedagogy a veřejnost. Chaloupky 
dlouhodobě usilují o zlepšování podmínek v oblasti péče a využívání školních zahrad. 
Šíříme myšlenku přírodních zahrad, máme proškolené poradce a jsme certifikátorem 
značky Přírodní zahrada. 

Spolek „Natur im Garten“ 
www.naturimgarten.at

„Natur in Garten“ (Příroda na zahradě) je spolek zapsaný spolkovou zemí Dolní Rakousko a 
jeho snahou je podporovat ekologizaci zahrad a ploch zeleně v Dolním Rakousku i za hra-
nicemi země. Klíčové požadavky spolku „Natur in Garten“ stanovují, že zahrady a plochy 
zeleně musejí být utvářeny a udržovány bez pesticidů, bez chemicko-syntetických hnojiv 
a bez rašeliny. Velký důraz je kladen na biologickou rozmanitost a využívání domácích a 
ekologicky hodnotných rostlin. V rámci workshopů zahradní pedagogiky spolku „Natur 
in Garten“ jsou prezentovány metody, kterými lze propojit zahradnickou práci s prací 
pedagogickou. Přírodě blízké zahrady GARTEN TULLN využíváme jako výukový prostor, 
abychom zde prakticky vyzkoušeli rozmanité nabídky pro rodiny, školní třídy a mateřské 
školy.

Vysoká škola pro agrární a environmentální pedagogiku 
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Vyšší odborná škola agrární a enviromentální pedagogiky je terciérním vzdělávacím 
zařízením ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství 
a ministerstva školství, umění a kultury. Vnímá se jako vědecké kompetenční centrum 
„zelené pedagogiky (ochrana přírody a udržitelné využívání přírody se vzájemně 
nevylučují)“ a jako inovativní partnerská instituce pro vzdělávací a poradenské projekty v 
agrární a enviromentální oblasti. Vyšší odborná škola agrární a enviromentální pedagogiky 
je vzdělávacím zařízením pro pedagogiku a poradenství, která se angažuje pro udržitelný 
rozvoj a cítí zodpovědnost vůči příštím generacím. Jelikož se vyšší odborná škola agrární 
a enviromentální pedagogiky v rámci výuky a výzkumu intenzívně zabývá tématikou 
zahradní pedagogiky, je tato často náplní mnoha seminářů. Pedagogové přitom získávají 

EDUGARD ATCZ65

Projekt EDUGARD ATCZ65 (2016 - 2019) vznikl v rámci INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a zahrnuje renomované projek-
tové partnery z obou zemí, kteří nabízí zahradně pedagogické programy pro děti a mládež. Zahradní pedagogika je propojením 
zahradnické a pedagogické práce. Využívá přírodě blízkou zahradu a jejího koloběhu přírody a látek, jakožto biologické rozma-
nitosti jako prostor pro zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností. Lze zde uskutečnit jak zahradnické 
vzdělávání tak i výuku přírodovědných a enviromentálních témat. Zahradní pedagogika navíc v mnoha směrech působí na 
tělesný, duševní a sociální vývoj dorůstajících. Je zaměřena na děti a mládež všech věkových skupin ze všech typů škol, na jejich 
pedagogy a studenty příslušných studijních oborů. EDUGARD pro tuto oblast vyvíjí nové vzdělávací programy pro pedagogy, 
studující a žáky, a zabývá se posílením hodnoty venkovního prostoru jako místa pro zážitky a učení, které umožňuje zohlednění 
potřeb a aktivní zapojení do jeho utváření.
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dovednosti potřebné pro společnou činnost s dětmi zahrnující práci s hlínou a živými rost-
linami. Rozsah témat pro pedagogy ze školek, družin a volnočasových spolků jakožto ped-
agogy všech školních typů je velmi rozsáhlý a zahrnuje kromě jiného tato témata: kreativní 
práce s přírodními materiály a hlínou, děti a pěstování zeleniny, poznávání rostlin, včely a 
užitečný hmyz v zahradě. V rámci seminářů jsou využívány metody přírodní pedagogiky, 
např. od Josepha Cornella „Jak nadchnout děti pro přírodu“, a účastníci získávají potřebné 
dovednosti pro společnou aplikaci v praxi spolu s dětmi.

Jihočeská univerzita 
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita je moderní veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. 
Instituce se zaměřuje na vzdělávací činnost a výzkumné záměry s orientací na přírodní, 
humanitní a sociální vědy.  Jihočeskou univerzitu navštěvuje přes 11 000 studentů v rámci 
více než 200 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorských programech 
na 8 fakultách - Ekonomické fakultě,  Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě,  
Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě 
a Zemědělské fakultě. Univerzita také nabízí řadu kurzů pro veřejnost prostřednictvím 
celoživotního vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích aktivně rozvíjí i své 
mezinárodní vztahy, aktuálně spolupracuje s více než 300 univerzitami po celém světě. 
Univerzita se může pochlubit řadou významných publikací v prestižních národních, ale i 
celosvětově uznávaných odborných periodikách.

Lipka  
www.lipka.cz 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jednou z největších a nejstarších 
organizací v České republice, zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním 
dětí i dospělých. Své činnosti se věnuje již 25 let. Původně se zaměřovala především na 
výukové programy pro žáky ze škol, kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Později však 
rozšířila své aktivity o vysokoškolskou výuku, kluby pro dospělé, ekologické a přírodně 
zahradní poradenství, osvětové akce pro veřejnost a také o tvorbu koncepčních materiálů 
pro Jihomoravský kraj. Lipku na jejích pracovištích denně navštěvují stovky zájemců 
o environmentální vzdělávání a šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu 
prostředí.

Spolek Přírodní zahrada  
www.prirodnizahrada.com

Spolek Přírodní zahrada vznikl v roce 2006 na základě inspirace rakouského projektu 
Natur im Garten a sídlí v J. Hradci. Cílem spolku je vytváření sítě přírodních zahrad, 
iniciace a podpora jednotlivců i skupin při vytváření a zakládání přírodních zahrad a 
aktivním spolupodílení se na akcích a osvětě v rámci ekologické a environmentální 
výchovy, přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za 
udržení kvality prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. Spolek je koordinátorem 
projektu Přírodní zahrada v ČR v rámci sítě projektu (přírodní zahrady, ukázkové přírodní 
zahrady, poradci, pedagogové a další zájemci o téma a příznivci přírodních zahrad), je 
certifikátorem přírodních zahrad, školitelem poradců projektu a úspěšným řešitelem 
projektů a licenčním smluvním partnerem Natur im Garten a členem EGA – European 
Garden Association.
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