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Chcete, aby...
... žáky učení bavilo a více si z něj pamatovali?
... se učili prostřednictvím bezprostředních zkušeností
s místem, kde žijí, a věcí týkajících se jejich
každodenního života?
... se z nich stali aktivní občané, zodpovědní správci
místa a obce?

JAK NA místně zakotvené učení
příroda

dědictví

partnerství
zkušenosti zábava

aktuálnost

www.skolaprozivot.cz

mezioborovost kvalita

kompetence

inspirace občané
smysluplnost iniciativa

Pomoci v tom může
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ!
Proč je důležité?
posiluje vazbu žáků k místu
vytváří partnerství mezi školou, obcí a dalšími členy komunity
zlepšuje výsledky učení žáků
řeší potřeby místa
posiluje environmentální, sociální a ekonomickou vitalitu místa a komunity
je mezioborové – překračuje hranice mezi
předměty
rozvíjí občanské, sociální a další kompetence
je nástrojem běžné výuky, ne něčím navíc
přináší hmatatelné, užitečné, praktické
výsledky

Nabízíme vám podporu:
konzultanty (lektory, metodiky, zkušené
učitele), kteří poradí, jak na místně
zakotvené učení
facilitátory diskuzí s partnery v obci
metodické a výukové materiály
semináře
představení různých možností a metod
práce s místem
možnosti zapojení do projektů
zapojení do programu a sítě Škola pro
udržitelný život (viz další leták)

Angažovaní občané?

Místně zakotvené učení rozvíjí znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty vyjádřené např. ve Vizi vzdělávání pro Česko,
kterou společně vytvořili zástupci organizací: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze,
Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o.
p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Sdružení TEREZA,
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh.

Občané se vztahem
k místu, kde vyrůstali?

VIZE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ČESKO
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Odpovědně se rozhoduje
a má odvahu podle toho jednat.
Komunikuje a spolupracuje s druhými.
Je tvořivý a podnikavý, vytváří nové
příležitosti pro uplatnění své i ostatních.
Přispívá ke kvalitnímu a spokojenému
žití ve své obci, zemi a světě.
Pečuje o druhé a o své okolí.
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Nachází si své místo
v životě.
Vytváří si pozitivní vztah
k prostředí, kde žije.
Vnímá sebe sama jako součást
lidského společenství, přírody
a světa.
Usiluje o porozumění světu
jako celku.
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Je zvídavý, baví ho poznávat svět.
Stále se učí novému a je otevřený
ke změnám.
Nahlíží věci z různých úhlů
pohledu a kriticky je promýšlí.
Respektuje lidi a další
živé bytosti v jejich
jedinečnosti.

KONTAKTUJTE NÁS
PRO DALŠÍ INFORMACE:
suz@ekologickavychova.cz
sever.ekologickavychova.cz
www.skolaprozivot.cz

Má chuť do života a chce se rozvíjet.
Poznává sám sebe a má sebeúctu.
Je poctivý k sobě i k druhým.
Je vyrovnaný a zvládá náročné
situace.
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Takoví občané mohou být
z vašich žáků, a to
právě díky metodě
místně zakotveného učení.
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Občané zdravě
sebevědomí a otevření
pro komunikaci
s ostatními?

Vzdělávání má vést k tomu, aby všichni lidé ze všech míst světa měli možnost žít
důstojný život podle svých představ a aby pečovali o své okolí a o Zemi.
Vzdělávání v České republice má proto směřovat k výchově
člověka, který je:
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