Informace k aktivitám pro základní školy
Edukativní programy jsou rozčleněny do několika tematických skupin v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání:
- Příroda (rozmanitost přírody; společenstva a ekosystémy)
- Ekologie (životní prostředí, odpady, recyklace)
- Zdraví, bezpečí, lidé a my (preventivní ochranné kompetence dětí, člověk a zdraví)
- Náš_svět (o světě, o místech, kde žijeme)
- Svět práce (tvořivé programy o věcech kolem nás)
- Tradice (Vánoce, Velikonoce)
Dále zajišťujeme:
- Projektové dny (dopolední nebo odpolední vzdělávací tematický program)
- Animační aktivity (dopolední nebo odpolední hravý program na zajímavé téma)
Aktivity probíhají v centru Brna, na adrese Lidická 28 nebo přímo ve Vaší škole. Začátky
programů můžeme přizpůsobit Vašemu rozvrhu a Vašim potřebám.
Maximální počet žáků v jedné výukové skupině je 25. Po domluvě je možný i jiný počet.
(Např. v případě nízkého počtu žáků ve třídě lze spojit dvě třídy do jednoho programu; jsme
schopni připravit program pro celý autobus dětí současně apod.). Počty žáků u Projektových
dnů a Animačních aktivit záleží vždy na konkrétním programu a prostorových možnostech.
Doposud vyzkoušené maximum z naší strany je 100 dětí.
Počty dětí s námi konzultujte s dostatečným předstihem, abychom včas zajistili technické
zázemí i lektorské obsazení.
Děti potřebují obvykle přezůvky, svačinu a pití, u tvořivých programů doporučujeme
pracovní oděv. V každém případě zvolte oděv pohodlný, děti se při všech programech
hodně pohybují a při výkladu učiva sedí obvykle na podlaze. Totéž platí pro aktivity
v terénu - pohodlný a počasí odpovídající oděv a obutí.
Máte-li konkrétní přání, konzultujte je s námi telefonicky na čísle 608 608 011. Většinu
programů je možné přizpůsobit Vašim specifickým potřebám.
Přihlásit na aktivity se můžete telefonicky nebo pomocí přihlašovacího formuláře na
webových stránkách www.alfadeck.cz (Pro školy a školky), případně elektronickou nebo
klasickou poštou.
Pokud nenajdete odpovědi na některé Vaše otázky, kdykoli se nás můžete ptát
na e-mailové adrese CAV@alfadeck.cz nebo na telefonu 608 608 011.
Přejeme Vám všem pěkný školní rok a těšíme se na spolupráci.
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Lidická 28
602 00 Brno

