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Milí přátelé ze škol pro udržitelný život,

SEVER je certifikovaným ekocentrem

zdravíme vás v předvečer prázdnin a přinášíme vám novou várku novinek o tom, že ani léto nebude co se týče programu „Škola pro udržitelný život“ a vzdělávání pro udržitelný rozvoj „okurkovou sezonou“.

SEVER splňuje všechny předpoklady pro poskytování kvalitních služeb v
oblasti environmentální výchovy. Dokladem je certifikát, který SEVER získal
po hloubkovém auditu ze strany poskytovatele této značky - Sítě středisek
ekologické výchovy Pavučina. Certifikát zaručuje, že SEVER nabízí hodnotné
programy pro děti i dospělé, které vedou vzdělaní a zkušení lektoři.

Před námi je v těchto dnech uzávěrka druhé letošní výzvy pro podání místních projektů vašich žáků a jejich partnerů v obci – pátek 15.
července. Podrobné podmínky naleznete zde nebo je získáte od svých
krajských koordinátorů, případně od národního koordinátora (seznam
zde). Těšíme se na vaše projekty, které můžeme podpořit díky grantu.
Na podzim se pak budeme těšit na osobní setkání s vámi na naší společné konferenci „Škola pro udržitelný život“, kterou plánujeme u příležitosti prvního výročí vyhlášení Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals - SDGs) na 23. 9. 2016 do Prahy.
Připomínáme, že o Cílech udržitelného rozvoje se vy i vaši žáci můžete
dozvědět více v publikaci vydané Informačním centrem OSN „Svět,
který chceme. Cíle udržitelného rozvoje - průvodce pro děti“ (http://
www.osn.cz/wp-content/uploads/sdgs_pro_deti_4-1.pdf nebo si ji
tištěnou můžete vyžádat u nás) či prostřednictvím krátkého filmu
„Největší lekce pro svět“, nyní jak v originálním znění s titulky, tak
nově už i v českém znění nadabovaném herečkou Martou Issovou
(https://www.youtube.com/watch?v=mpI1hbF6P10).
Během září nás čekají i dva společné semináře ve spolupráci s Národní
sítí zdravých měst (NSZM) - budeme vás informovat. Na webových
stránkách NSZM můžete také najít řadu inspirativních námětů pro
vaši činnost v obcích a městech. Uspořádání seminářů i konference
stejně jako podporu vybraných projektů umožnila podpora z Fondu
environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Na prahu nového školního roku se můžete těšit také na nové číslo
časopisu pro ekogramotnost Bedrník s hlavním tématem Zdravé
stravování ve školách (pokud zatím časopis ušel vaší pozornosti,
doporučujeme zapojit se do sítě M.R.K.E.V. nebo si časopis objednat u nás na SEVERu).
Z dalších novinek by nemělo ujít vaší pozornosti například to, že
vláda bude v brzké době projednávat dva důležité materiály - v
létě nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a na konci roku na stůl ministrů zamíří i Strategie Česká
republika 2030, v níž hraje zásadní roli vzdělávání pro udržitelný
rozvoj.
Přejeme vám pěkné prázdniny!

Za tým ŠUŽ
Jiří Kulich, Anna Čtvrtníková, Karin Kvasničková, Lucie Tomášková
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speciální nabídka pobytů
pro školy a skupiny!

sever byl certifikován!

DOTEK v Horním Maršově (a také
Středisko EV sídlící v budově místní
základní školy) získal navíc dvě
prestižní ekoznačky. Stal se tak
1. zástupcem podobně certifikované
služby turistického ubytování
v Krkonoších, a teprve
5. (v případě české značky
Ekologicky šetrná služba
dokonce 3.!) v celé naší zemi.
Jsme hrdí, že oba turistické provozy spravované neziskovou organizací SEVER potvrdily svou ekologickou šetrnost a vytvořily tak podmínky pro
opravdu šetrný turismus v Krkonoších. Tato oblast je extrémně navštěvovanou oblastí, zároveň však leží ve velmi cenném přírodním prostředí
Krkonošského národního parku. Jejím hlavním problémem do budoucnosti se tak stává udržitelnost cestovního ruchu, neboť dopady sezónního pobytu takového množství lidí silně zatěžuje místní křehký ekosystém.
Podrobný článek naleznete zde.
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Podzimní a zimní
pobyty pro školní třídy
(ZŠ, SŠ, případně MŠ)
a skupiny dětí a mládeže
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Podzim :
od 14. listopadu do 22. prosince 2016
Cena pro 1 osobu: 130 Kč za noc, plná penze 190 Kč,
celodenní program 120 Kč
Bonus: pobyt s programem našich lektorů vám pomůže
naplnit průřezové téma Environmentální výchova
+ v tomto období bude navíc zařazen speciální blok
Advent a Vánoce na horách (tradice a rukodělné
výroby)
Podrobnosti o obsahu programu zde.
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Zima :
únor a březen 2017
Cena pro 1 osobu: 180 Kč za noc, 190 Kč plná
penze, celodenní program 120 Kč
1) pobyt bez programu – např. pro váš lyžařský
výcvik či jiné zimní aktivity
2) pobyt s částečným programem
3) pobyt s celodenním programem
Bonus: pobyt s programem našich lektorů vám
pomůže naplnit průřezové téma Environmentální výchova + v tomto období bude navíc zařazen
speciální blok Zimní radovánky v přírodě

Srdečně Vás zveme na letošní KAPRADÍ, které bude letos nově ve dvoudenním formátu a které se ponese v duchu školních zahrad. Proběhnou zajímavé besedy, praktické dílny a nově také exkurze. Neváhejte a přihlašte se
včas!
Podrobné informace a přihlášku naleznete zde.
Kdy: 7. - 8. 10. 2016
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

kAPRADÍČKO 2016
Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá v Hradci Králové již poosmé
konferenci pro pedagogy mateřských škol KAPRADÍČKO 2016. Připravilo
pro vás několik zajímavých dílen na téma rostliny. Čeká na vás také nabídka
pomůcek a publikací a nových možností vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Těšíme se i na prezentace již realizovaných projektů a zajímavých akcí
ve vašich mateřských školách!
Účastnický poplatek 300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti Mrkvička, 350Kč pro ostatní neregistrované MŠ.
Uzávěrka přihlášek 31. 10. 2016 na adrese: Bc. Lenka Hronešová, SEVER,
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
E-mail: lenka.hronesova@ekologickavychova.cz, tel. 739 203 209
Kdy: 9. listopadu 2016, 8.30-15.00
Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Facilitace znamená usnadňování. Facilitátor je člověk, který usnadňuje jednání tak, aby v daném čase skupina dospěla k výsledku. Díky
facilitaci získá proces strukturu, dostane se během něho pozornosti
všem zúčastněným, skupina se drží cíle nebo je k němu opakovaně
přiváděna, lépe se daří dosahovat rovnocennosti všech členů skupiny. Na výsledku jednání mají všichni stejný podíl a nesou společnou
odpovědnost.
Tento přístup má proto dobré využití ve škole:
•
Při vzdělávacím procesu
•
Při spolupráci pedagogů, vedení porad a setkání, mezipředmětové spolupráci
Kurz nabízí účastníkům trénink principů facilitace, které jsou použitelné v jakémkoliv (zejména vzdělávacím) kontextu situace ve školství,
kdy se musí dojít k cíli/dohodě zúčastněných. Nahlédnete do tajů
skupinové dynamiky, naučíte se vhodným reakcím neutrální role facilitátora. Modelové situace tréninku budou zaměřeny především na
aktivity spojené s projektovou výukou, spolupráci s kolegy na řešení v
mezipředmětových komisích a přípravě projektových dnů apod.
Přihlaste se na sever-prihlasky@ekologickavychova.cz nebo
na telefonu 739 203 205.
Kdy: 19. - 20.9.2016
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov
Lektor: Martin Nawrath, Nadace Partnerství

místo mého srdce
Kdy: 12.8. - 11.9.2016, denně 9.00 - 18.00
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

sociologický ústav akademie věd čr

Výstava k 550. výročí první písemné zmínky o Maršově.
Vernisáž proběhne v pátek 12. srpna 2016 v 15.30. Navazuje na slavnostní otevření starého kostela - po celé odpoledne
13.00 – 18.00 v areálu DOTEK doprovodný program pro děti

Průzkum

Téma bude pojato trochu netradičně, avšak i milovníci klasických expozicí si přijdou na své v části „Poklady staré fary“, ve
které budou moci spatřit písemnosti a předměty, které byly na
faře objeveny – jako je např. nejstarší kniha v Maršově nebo
… nechte se překvapit. V hravější části výstavy vklouznete do
světa maršovských pověstí a příběhů, dotknete se nejpůsobivějších událostí v historii obce a odhalíte zajímavé osobnosti,
které zde žily. Dále si zahrajete speciální maršovské Člověče,
nezlob se, vyrobíte památeční předmět k významnému výročí
a zjistíte, jaké je nejoblíbenější místo v Horním Maršově. A nakonec přijde malé zamyšlení nad tím, co všechno může člověk
pro svou obec udělat. Vstupné dobrovolné.

jablečný den
Kdy: 11.9.2016, 14.00 - 17.00
Kde: dům DOTEK, Horská 175, Horní Maršov
Podzimní slavnost plná jablek. Ochutnávky s odborným
výkladem, představení tradičních místních odrůd a jablečných
specialit, soutěže a hry pro děti, jablka v pověstech
a pohádkách.
Vstupné dobrovolné.
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Téma: „Příroda pod okny“

Základy facilitace skupinových řešení
ve škole
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Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., v současné době
realizuje v rámci aktivity programu „Rozmanitost života a kvalita ekosystémů“ Strategie AV21 on-line mapování aktuálních
postojů a aktivit zainteresované veřejnosti v oblasti ochrany
přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.
Naším cílem je oslovit a do průzkumu zahrnout co největší
okruh osob, které se profesně či ve svém volném čase zabývají
ochranou přírody, krajiny a životního prostředí ve všech různých
podobách, jaké může mít, abychom mohli zachytit široké názorové spektrum těchto lidí na vybraná témata. Byli bychom proto
velmi rádi, kdyby v průzkumu mohly být zahrnuty také názory
Vaše a členů nebo příznivců Vaší organizace.
Odkaz na on-line dotazník:
http://dotaznik.soc.cas.cz/index.php/998583?token=mXqr1qSs
dLrc2sI&lang=cs
(pokud není odkaz aktivní, překopírujte adresu do svého vyhledavače)
V případě zájmu Vaši organizaci rádi seznámíme s výsledky
tohoto mapování.
Velmi děkujeme za Vaši spolupráci.

inspirace

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Proměny pro školy
Nadace Proměny Karla Komárka
Chystáte-li se na úpravu školního pozemku či veřejného
prostoru v obci, máme pro Vás tip na zajímavého průvodce po původních keřích ČR - a to včetně zajímavých
hitparád!
http://www.rwdesign.sk/download/kere_web.pdf
Děti venku v přírodě:ohrožený druh?
Publikace Petra Daniše, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu dětí s přírodou z celého světa a a
shrnul rozsáhlé výhody, které má kontakt s přírodou pro
zdraví, učení a celkový rozvoj osobnosti u dětí.
Publikaci zdarma ke stažení naleznete zde:
http://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-stazeni

Největší lekce pro svět
Animovaný film o Agendě 2030 - cílech udržitelného
rozvoje. Dabovaná česká verze.
https://www.youtube.com/watch?v=6qAbzDW6B9c

KONTAKTY
E-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz
Koordinátorka programu
Škola pro udržitelný život:
Karin Kvasničková, SEVER
karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz
www.skolaprozivot.cz
sever.ekologickavychova.cz
https://www.facebook.com/skolaprozivot

