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SUMATRA - Masivní odlesňování je téměř všudypřítomné.

Škola pro udržitelný život 
a 

místně zakotvené učení
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Milé kolegyně, milí kolegové z členských škol sítě programu Škola 
pro udržitelný život (ŠUŽ) a místně zakotveného učení (MZU),

nový školní rok začal a my tu jsme s další dávkou nabídek ke vzdělá-
vání a inspiraci. Mimo informací o tom, proč jsme přejmenovali síť 
(a s ní i newsletter) a stávajících projektech „UBUNTU – škola demo-
kratického občanství“ a „Mladí ladí D-DUR“, nabízíme rovněž mož-
nost zapojení do nových projektů, které se jmenují „Change your 
role“, „Digitální storytelling - Učení se příběhem a digitální doba“ a 
„Učení se od přírody – Biomedicína ve vzdělávání“. Samozřejmě na 
vás čekají i pravidelné rubriky „Co se děje v ŠUŽ“ a další „Příležitosti 
pro vaše ŠUŽky“, kde opět naleznete nabídku na aktivity ze šablon, 
informaci o kurzu facilitace a grantové příležitosti v rámci „Zelených 
oáz“ Nadace Partnerství a „Proměň své město“ Nadace Proměny.

A co další příležitosti pro vaše vzdělávání a aktivity? No jasně, i to 
tu naleznete! A to jak od SEVERských pracovišť – například seminář 
“Zelený ostrov“, „KAPRADÍ 2018“ – na téma aktivního občanství a 
další nabídku seminářů - tak od dalších vzdělavatelů, např. zajíma-
vá konference „Podnikavost a digitální doba - výzva k  proměně 
vzdělávání“, soutěž „Miss kompost“, otevřená inspirativní kavárna 
„Učitelé učitelům“, semináře filozofie pro děti a kritického myšlení 
na globální témata a spoustu a spoustu dalších vzdělávacích příle-
žitostí.  

Ano, čeká vás i oblíbená „Inspirace“. V této rubrice opět naleznete zají-
mavé věci. Hned jako první si můžete přečíst o úspěšné kampani Gree-
npeace, informace o novém portálu Nesehnutí „Moudrá města“, na-
jdete zde odkaz na aktualizovanou brožuru „Obuj se do toho“ a novou 
zajímavou knihu „Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostře-
dí“ od Jana Krajhanzla, Tomáše Chabada a Renaty Svobodové. A ještě 
něco navíc...

Možná jste si všimli jedné drobnosti ve změně názvu newsletteru a 
sítě, který jsme rozšířili z názvu „Škola pro udržitelný život“ na „Škola 
pro udržitelný život a místně zakotvené učení“ (zkráceně ŠUŽ a MZU). 
Tato změna souvisí s rozvojem programu ŠUŽ, novými projekty a novou 
certifikací. O všem vás budeme postupně informovat v tomto a dalších 
číslech newsletteru.

A nakonec opět tip od nás? Tentokrát je to určitě příloha, kde naleznete 
příběh mladého studenta Honzy Suchého, který se rozhodl, že nechce 
jen nečinně sedět…

Doufáme, že si nový newsletter užijete a všichni naleznete to, co potře-
bujete.  

Za tým ŠUŽ a MZU 
Karin Richterová
Středisko ekologické výchovy SEVER -  národní koordinátor programu 

http://sever.ekologickavychova.cz/konference-ucime-se-peci-o-misto-tvorime-svet-ktery-chceme/
http://sever.ekologickavychova.cz/seminare-ucime-se-peci-o-misto-jiz-v-zari/
http://www.skolaprozivot.cz/Ke-stazeni.html
http://www.e-bedrnik.cz/%3Fidm%3D40
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U UBUNTU –  škola demokratického občanství

Od září 2018 realizujeme, společně s programem Varianty Člověka 
v tísni, nový projekt s názvem “UBUNTU – škola demokratického 
občanství”, podpořeném z OPVVV, výzva Budování kapacit pro roz-
voj škol II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129. Hlavní myšlen-
kou je dát dohromady to nejlepší z programu Škola pro udržitelný 
život (SEVER) a Active Citizens (Varianty) a vytvořit nové vzdělávací 
programy.

V rámci projektu vytvoříme a ověříme 3 vzdělávací programy zamě-
řené na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Vzniknou 2 
programy pro žáky SŠ a 1 pro pedagogy formálního a neformálního 
vzdělávání pracujícími s žáky SŠ. Vytvoříme kvalitní podklady pro 
občanské vzdělávání tak, aby mohli pedagogové podporovat aktivní 
zapojení žáků do ovlivňování společenského a demokratického ži-
vota, zároveň podpoříme spolupráci mezi pedagogy formou kolegi-
ální podpory, aby se mohla demokratická kultura školy dlouhodobě 
rozvíjet.

Na projektu budeme spolupracovat se 3 středními školami, v každé 
bude zapojena jedna třída. Spolupráci rovněž přislíbilo Informační 
centrum OSN v Praze a Národní síť zdravých měst ČR.

Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, 
karin.richterova@ekologickavychova.cz. 

Co Se Děje V ŠUŽ

jak dopadla aktualizace sítě škol zapojených do programu Škola 
pro udržitelný život!

Děkujeme všem, kteří se rozhodli s námi dál spolupracovat a se-
trvat v síti programu Škola pro udržitelný život! A jak to vlastně 
všechno dopadlo? V síti je po aktualizaci celkem úžasných 74 škol 
z nejrůznějších krajů ČR. A věříme, že se toto číslo bude každým 
rokem ještě zvyšovat a naše „společenství“ se bude dále rozrůstat. 

Nová certifikace ŠUŽ a přejmenování sítě

Svět se mění a ŠUŽ s ním. Proto pro vás chystáme nový vícestup-
ňový systém certifikace, kdy budete mít možnost zvolit si, jak in-
tenzivně budete své ŠUŽ aktivity realizovat. Všichni, kteří jste se 
zaregistrovali, obdržíte jako poděkování jeden z nových certifiká-
tů automaticky!

Se změnou certifikace souvisí i přejmenování sítě. Mysleli jsme zde 
i na školy, které v „ŠUŽ“ vyrostly a nyní se již věnují principu míst-
ně zakotveného učení pouze s naší drobnou pomocí nebo úplně 
samostatně.  Více podrobností se dozvíte v dalším čísle společně s 
podrobnějšími informacemi o nové certifikaci. 
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Mladí ladí D-DUR

Od září rovněž rozjíždíme projekt podpořený z programu ERASMUS+ 
s názvem „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném roz-
voji)“. V prvním kole, tedy ve školním roce 2018/2019, se zapojí 6 
škol se svými žáky ve věku 13 – 20 let. Dalších 6 škol bude zapojeno v 
následujícím školním roce.

Žáci letos v premiéře absolvují třídenní ŠUŽ pobyt a následně budou 
realizovat své ŠUŽ aktivity podle nové metodiky. A které školy budou 
průkopníky v tomto kole? 
- Základní škola Bodláka a Pampelišky, o. p. s., Veliš, okres Jičín
- Střední škola společného stravování Ostrava -  Hrabůvka
- Základní škola Měcholupy, okres Louny
- Základní škola Moravany, okres Pardubice
- ZŠ a MŠ Radvanice v Čechách, Radvanice 171, okres Trutnov
- Základní škola, Radiměř, okres Svitavy

O tom, jak se školám bude v novém společném dobrodružství dařit a 
co všechno prožijí, vás budeme samozřejmě dále informovat.

Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, 
karin.richterova@ekologickavychova.cz.

NABÍDKy NA ZAPojeNÍ Do PRojeKTů V RáMCI PRogRAMU ŠUŽ

Change your role

Chcete si vyzkoušet nové aktivity a pak s nimi pracovat v rámci aktivit 
Školy pro udržitelný život? Pojďte s námi do projektu Change your role!
Hledáme 6 učitelů (vždy s min. 20 žáky) základních a středních škol, 
kteří jeden školní rok vyzkouší jeden z programů Impact nebo Mladí 
reportéři a následující rok vyzkouší program Škola pro udržitelný život.
Zapojení učitelé absolvují úvodní workshop, na kterém se seznámí s 
novými metodikami od partnerů, které poté testují se žáky. Jedná se o 
metodiku výše zmíněných programů. 

Učitelé získají metodiky všech třech programů včetně obohacení o nová 
témata, jako jsou např.: participativní rozpočtování nebo mediální gra-
motnost.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj výchovy k aktivnímu občan-
ství a participativního učení skrze novou metodiku, která do výuky při-
nese interaktivní a participativní metody učení a posílí tak měnící se roli 
učitele. 

Začátek projektu předpokládáme v lednu 2019. 

Podrobnější informace vám poskytne Kateřina Borovinová, 
katerina.borovinova@ekologickavychova.cz.

http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2016-se-podiva-na-prirodu-pod-skolnimi-okny/
http://sever.ekologickavychova.cz/
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DAlŠÍ PřÍleŽIToSTI PRo VAŠe ŠUŽKy

Stále aktuální peníze ze šablon nejen na vaše ŠUŽ aktivity!!!

Jak jsme avizovali již několikrát, nabízíme vám do druhé vlny „šablon“ 
(výzvy OP VVV č. 02_18_063 a  02_18_064 Šablony II) akce DVPP a 
pomoc s realizací projektových dní a dalších šablon se zapojením ex-
terních odborníků. Popis nabídky je uveden na odkazu webu SEVERu. 
Uvažujete-li o využití nabídky, zaregistrujte se, prosím, prostřednic-
tvím elektronického formuláře, následně se s vámi spojíme k upřes-
nění vašich potřeb.
 

Zelené oázy

Právě probíhá čtvrtý ročník grantového programu Zelené oázy, který 
společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL, Česká re-
publika. O granty ve výši až 140 000 Kč mohou žádat obce, školy, spol-
ky a další organizace, proto si dovolujeme oslovit i vás. 

Co vám taková zelená oáza přinese? 
Pro školy nabízí perfektní způsob, jak zapojit školáky do péče o místo 
v okolí školy. Komunity mohou zapojit další aktivní lidi, kterým záleží 
na místě, kde žijí. Obce zase mohou v katastru vybudovat adaptační 
opatření na změny klimatu. 

o grant můžete žádat od 30. srpna do 31. října. Mezi přibližně dvacít-
ku vybraných projektů bude rozděleno celkem 1 400 000 Kč.

Z grantového programu podporujeme například nákup sazenic, po-
třebný materiál jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné po-
radenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. 
Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele 
obce nebo města. Taková společná aktivita totiž pomáhá učit lidi k 
zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí.

Kompletní grantovou výzvu naleznete zde.

31. 10. 2018

http://sever.ekologickavychova.cz/nabidka-severu-do-sablon/
https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://www.nadacepartnerstvi.cz/getmedia/4abe7c3a-fdd3-4e08-94e7-be5645946115/Vyzva_Zelene-oazy-2018.aspx
https://goo.gl/forms/3MaE75wlX44h1Qeb2


Proměň své město

Grantová výzva 2018, Nadace Proměny

Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozor-
ňujete na jeho nevyužité možnosti nebo chcete nastartovat proměnu 
nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze sousedství, radnici, 
odborníky a společně hledat řešení?

I malé kroky mohou mít velký dosah. Nabízíme vám pomoc při jejich 
uskutečnění.
 
Kdo může žádat o podporu:
• nestátní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná 
společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích – v 
rámci celé České republiky.

Co podpoříme:
• Iniciativy, které mají dlouhodobou vizi, při jejímž naplňování za-
pojují veřejnost a zároveň usilují o koncepční spolupráci se zástupci měst 
a s odborníky.

• Typy podporovaných projektů:
 o aktivity ve veřejném prostoru (např. komunitní akce, de 
 baty a iniciace projektů, happeningy, workshopy, festivaly, prů 
 zkumy, výstavy, vzdělávací a osvětové aktivity);
 o proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí  
 (malá proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a  
 dobrovolníků).

• Důraz klademe na kvalitu a smysluplnost záměru, jeho přínos, 
zapojení veřejnosti, využití dalších zdrojů, spolupráci s odborníky a ve-
řejnou správou (např. architekty, krajináři, odborníky na participaci, zá-
stupci úřadu apod.) a také na vizi navazujících aktivit či dalšího rozvoje 
projektu.
 

Co nabízíme: 
• nadační příspěvek ve výši max. 100 tisíc Kč (celkem rozdělí-
me 500 tisíc Kč)
• odbornou konzultační a komunikační podporu
• příležitosti ke vzdělávání

Důležité termíny:
• 12. září 2018 / vyhlášení grantové výzvy
• 31. října 2018 / uzávěrka podání žádostí 
• listopad 2018 – leden 2019 / hodnocení žádostí
• únor 2019 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory 
úspěšným žadatelům

Další informace naleznete zde.

Nezapomínejte, že vám zdarma poskytneme ještě další služby a 
podporu. Jedná se hlavně o:

• Metodickou a konzultační podporu při realizaci aktivit spo-
jených s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 
2015-2030;
• Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou 
místně zakotveného učení (MZU);
• Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených 
s ŠUŽ a MZU na webu a facebooku ŠUŽ a v tomto newsletteru;
• Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční pod-
pory pro vaše ŠUŽ aktivity.
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STáLá NABíDKA

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/pobytove-vyukove-programy/
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/promen-sve-mesto-grantova-vyzva-2018.html%3Fpreview%3D1
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Digitální storytelling - Učení se příběhem 
a digitální doba 

„VRAť SE ZPěT A ZíSKáŠ TO, ZA ČíM MíříŠ“

Pojďte s námi do nového projektu, jehož cílem je rozvíjet do-
vednosti učitelů tak, aby připravovali žáky pro kritické myšlení 
v době globalizace, pro život v budoucnosti, v době rostoucí 
mobility a nových technologií. 

Hledáme 10 učitelů ze základních škol (2 učitele z 5 škol), kte-
ří po zaškolení (workshopech) ověří metodiku přímo s žáky.  
Vzdělávání kombinuje tradiční výukové metody storytellingu s 
digitálními technologiemi tak, aby učitelé následně mohli pomo-
ci žákům získat dovednosti v zaznamenávání, editování a sdílení 
svých příběhů. 

Tyto metody rozvíjí u žáků dovednosti pro život a práci v kom-
plexním globalizovaném světě – kritické myšlení, nakládání s 
komplexními tématy a problémy, mediální gramotnost, nazírání 
na problém z různých perspektiv, přesvědčení o vlastním vlivu 
(ve vztahu k roli občana v propojeném světě), povědomí o kul-
turní rozmanitosti a propojenosti, o rovnosti, interkulturní kom-
petence pro udržitelný rozvoj. 

Žáci budou pracovat s příběhy z našich vlastních kultur i s pří-
běhy z domorodých komunit, budou se tak učit porozumět po-
dobnostem a odlišnostem a zároveň hledat nové příběhy, které 
přispějí k udržitelné buducnosti ve světě.

Předpokládaný termín začátku projektu je leden 2019. Z projek-
tu získáte sadu materiálů storytellingu – práce s příběhem. 

Podrobnější informace vám poskytne Jáchym Škoda,
jachym.skoda@ekologickavychova.cz

Zelený ostrov

Pro lektory a pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ

Seminář představuje ucelený metodický materiál SEV Sluňákov, který je 
určen pro projektovou práci s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Motivací 
celého projektu je skutečná událost, příběh ostrova Krakatau. Ostrov byl 
po sopečné erupci zcela zničen, ale život se na něj znovu navrátil. Stal 
se opět zeleným ostrovem plným života. Příběh, který sleduje význam-
né události ostrova od sopečného výbuchu až do dnešní doby, společně 
prožijeme a prakticky si vyzkoušíme aktivity ze všech 8 částí projektu. 1. 
Sopečný ostrov, 2. Kameny a půda, 3. Pavouček, 4. Semínka, 5. Zvířata, 6. 
Rostliny, 7. Lidé, 8. Budoucnost ostrova.

Účastí na semináři získáte zdarma metodiku projektu včetně obrazo-
vých příloh.

Účastníci obdrží akreditované osvědčení „Výchova k udržitelnému způ-
sobu života v předmětech ZŠ a SŠ a programech MŠ“

Termín: 25. 10. 2018
lektorka:  Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Horní Maršov
Délka semináře: 9.30 – 15.30
Cena: 600 Kč 
Uzávěrka přihlášek:  15. 10. 2018

Další informace a přihlášky u Lenky Hronešová, na adrese: 
lenka.hronesova@ekologickavychova.cz. 
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KAPRADÍ 2018

19. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se eko-
logickou výchovou se koná v pátek 23. 11. 2018 ve Vile Čerych v České 
Skalici od 8.30 do 16.30.

Hlavní téma: Výchova k aktivnímu občanství

Principy demokratického občanství, co je nového v občanském vzdělává-
ní v revizích RVP, děti jako přímí účastníci demokratických procesů aneb 
jak zapojovat mladé lidi do života komunity (školní parlamenty, dětské 
zastupitelstvo, Mladá fóra), praktické ukázky učebních celků, které učí 
žáky ovlivňovat stav životního prostředí místa, kde žijí.

Podrobné informace o referátech a dílnách najdete v pozvánce zde.

Účastnický poplatek:  300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti    
    M.R.K.E.V.,  
                                        350 Kč pro ostatní  neregistrované. 

Uzávěrka a způsob podávání přihlášek: 9. 11. 2018, na adresu: 
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz 

Akce je akreditována v rámci DVPP.

Stálá nabídka vzdělávání ze SeVeRu

Stálou nabídku vzdělávání pro školy naleznete zde.

SUMATRA - Seznámil 
jsem se i s protipytláckou 
hlídkou. (viz příloha)

http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2018/
http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
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Podnikavost a digitální doba - výzva k  proměně vzdělávání

Konference pro pedagogy základních, středních a vyšších odborných škol

Středa 7. listopadu 2018, 8–16 hodin
Administrativní a školicí centrum jMK, Cejl 73, Brno

Zášti tu převzal Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK.

Konference je realizována v rámci projektu KaPoDaV – podpora kariérového 
poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jiho-
moravském kraji.

Co nás čeká v horizontu 20–30 let?
Je škola začátkem změny, nebo – co se změn týče – patří k nejtěžkopádněj-
ším odvětvím?
Zastřihuje české školství křídla podnikavým učitelům?
Proč je podnikavost důležitá pro úspěch?
Kam nás směruje Evropský rámec podnikatelských, podnikavých kompe-
tencí?
Kde se berou úspěšní mladí absolventi škol? A mají dostatečnou podporu?

Odpovědi na podobné otázky budeme hledat a bohatou inspiraci čerpat na 
dopoledních přednáškách a odpoledních dílnách.

Dopoledne vystoupí 13 přednášejících: odborníci z praxe, podnikaví absol-
venti škol, představitelé vzdělávacích institucí a Jihomoravského kraje.
Odpoledne bude na výběr pět tematických dílen.
Podrobný program čtěte na následujících stranách.

Konference je zdarma.

Další informace: eva.kazdova@lipka.cz
Přihlášky: do 26. října 2018 přes on-line formulář zde

Tvorba her v environmentální výchově

Pro pokročilejší vzdělavatele v oblasti environmentální výchovy, kteří 
mají alespoň drobnou zkušenost s tvorbou programů.

Cílem kurzu je naučit principy tvorby vzdělávací hry zaměřené na 
rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné 
jednání. Vyzkoušíte si několik her, projdete si proces tvorby hry a 
začnete vytvářet vlastní hru, podíváme se na to, co je klíčové pro to, 
aby nově vytvořená hra fungovala.
Na kurzu budeme hledat odpověď na otázku: Jak vytvořit atraktivní 
hru, která bude mít smysl a zároveň bude bavit? Jak vytvořit hru, kte-
rou budete moci použít ve svých vzdělávacích programech a která 
pracuje s reálným světem?

Termín: 29. 10. – 31. 10. 2018
Pořadatel: SSEV Pavučina
lektoři: Ing. Tomáš Hawel, SEVER, Mgr. Lucie Juříková, SEVER, 
Mgr. Šárka Křepelková 

Rozsah: první den začátek ve 12:00, poslední den konec ve 12:00
Cena: 1 000 Kč (v ceně je strava 5x denně, ubytování a program se-
mináře), účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na zá-
kladě vystavené faktury.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity (22 účastníků). 
Zájemci, hlaste se na adrese: info@pavucina-sev.cz 
Seminář není akreditován v rámci DVPP!



Učitelé učitelům aneb „otevřená inspirativní kavárna“

Setkání pedagogů na téma: realizace environmentální vý-
chovy na základní škole.

Mezi Vámi pedagogy je mnoho neotřelých a osvědčených 
postupů, jak realizovat environmentální výchovu. Víme, že 
mnozí z Vás můžete být pro druhé inspirací, a také víme, že 
spousta pedagogů uvítá příklady dobré praxe. Proč se na-
vzájem neinspirovat, proč nezkusit sdílet Vaše zkušenosti a 
nápady…? Pro ty, kteří se chtějí zapojit, je určená naše „in-
spirativní kavárna“. 

Datum konání: 14. 11. 2018, 13.00 – 17.00 hod. - hlavní pro-
gram
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
lektoři: učitelé z praxe
Režijní poplatek: zdarma
Akce je akreditována. Další informace naleznete zde.
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POZVÁNKA 
 

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA 
 

si vás dovoluje pozvat na poprázdninové setkání pedagogů Libereckého kraje  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - NOVÉ CESTY 
 

Setkání se uskuteční  
 

 od 11. 10. do 13. 10. 2018 v Sedmihorkách u Turnova. 
 

Toto tradiční setkání pedagogů v Sedmihorkách přináší novou energii a inspiraci pro práci v environmentální 
výchově pro pedagogické pracovníky škol v Libereckém kraji. 
 

Letos, již 13. ročník probíhá po roční odmlce, věříme, že Vás připravený program zaujme. Připravili jsme pro 
Vás odborné přednášky a besedy se zajímavými lidmi na zajímavá témata. Jedno celé odpoledne se budeme 
zabývat tématem dětí venku a Svobodné hry. Uvidíte a zažijete si ukázky nových výukových programů, nové 
netradiční metody výuky, nové pomůcky, prezentaci zajímavých projektů.  
Programy jsou určeny učitelům z MŠ, ZŠ a SŠ.  
Během setkání je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností.  
 
 

Na akci je možné se přihlásit do 3. 10. 2018 zasláním vyplněné registrace pro každou osobu na adresu: 
dedkova@zooliberec.cz, tel: 482 712 982 nebo zasláním vyplněné registrace poštou na adresu: SEV DIVIZNA, 
Lenka Dědková, Javorová 33, 460 01 Liberec.           
 
Další informace naleznete zde. 
 
 
 
 

Pořádá SEV DIVIZNA Liberec za finanční podpory Libereckého kraje 
 
 
 
 
 

 

http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/4-ucitele-ucitelum-aneb-otevrena-inspirativni-kavarna-minikonference
http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/3-environmentalni-vychova-nove-cesty


Kritické myšlení a globální témata

V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů 
a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení 
smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují 
pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která 
tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny 
účastníky procesu. Představíme metody kritického myšlení.

Cílová skupina: učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a student-
ky, lektoři a lektorky

Časová dotace: 80 hodin

Formát:  8 celodenních setkání - začátek od října 2018 v termínech: 
čtvrtek 18. 10, úterý 13. 11., středa 12. 12., čtvrtek 17. 1., úterý 12. 
2., středa 13. 3., úterý 16. 4., středa 15. 5.

Cena: 6 400 Kč (cena zahrnuje 8 příruček KM, studijní materiály, ob-
čerstvení)

Více informací naleznete zde.
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 Svět v otázkách: globální rozvojové vzdělávání prostřednictvím 
Filozofie pro děti

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vy-
zkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastní-
kům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat 
odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat 
různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podpo-
ruje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé.

Kdy: čtvrtek 30. 10., 9.00 - 17.00 a pátek 31. 10., 9:00 - 17.00
 
Kde: Langhans - Centrum Člověka v tísni, Praha, Vodičkova 37, Praha 1
 
Pro koho: učitelé ZŠ a SŠ bez ohledu na vyučovaný předmět

Účastníci získají:
• dovednost vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzájemné-
ho dialogu
• dovednost rozvíjet různé dimenze myšlení (spolupracující, an-
gažované, kritické, tvořivé)
• dovednost pracovat s dětmi a studenty na různé úrovni do-
vedností potřebných k vedení tzv. zkoumajícího společenství a vzá-
jemného dialogu
• dovednost vytvořit si vlastní koncepci průřezového tématu, 
případně spolupracovat na jejím utváření – s důrazem na začlenění 
metody Filozofie pro děti
• dovednost aplikovat metody Filozofie pro děti ve vlastní výuce

Přihlášení je možné nejpozději do 26. 10. 2018, kurz je akreditován 
MŠMT a je pro účastnice/íky zdarma.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu 
katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz. 

https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
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Soutěž „Co pro vás znamená Všeobecná deklarace lidských práv?“

Informační centrum OSN v Praze vyhlašuje soutěž. Tématem jsou lidská 
práva a jejich význam pro mladé lidi v Česku.

Vytvořte video, kde vyjádříte jeden ze třiceti článků Deklarace. Tvo-
řivosti se meze nekladou! Povoleny jsou veškeré rekvizity, další herci, 
animace atd. Technická dokonalost není prioritou, jde nám o osobní 
pohled na danou problematiku, a jak vnímáte určitý článek Deklarace.

Soutěž trvá: od 17. září 2018  do 18. listopadu 2018 

Vyhlášení výsledků: prosinec 2018, na Facebooku OSN Česká republika 

Věk účastníků: jednotlivci a kolektivy od 16 do 21 let 

Téma soutěže: Video charakterizující nebo popisující jeden nebo více 
článků Všeobecné deklarace lidských práv. Můžete článek představit 
nebo ukázat, co by se pro vás změnilo, kdyby článek neexistoval. Může-
te vyjádřit vlastní zkušenost s některým článkem. Forma je na vás. 

Formát: všechny obvyklé formáty, v případě obtíží budete kontaktováni 
a požádání o doručení spustitelné verze 

Velikost: do 150 MB 

jazyk: český a/nebo anglický 

Postup odevzdání: Přes odkaz na stránce. Do poznámky uveďte ná-
sledující údaje: celé jméno, datum narození, alespoň jeden e-mailový 
kontakt, název videa, číslo článku Deklarace a větu „Souhlasím s pod-
mínkami soutěže“ 

Hodnocení: Videa budu hodnocena zejména na základě obsahové nápa-
ditosti, samozřejmě se ale musí držet zvoleného článku. Další kritérium 
bude dodržení časového limitu. Technické mistrovství není to nejdůleži-
tější. 

Ceny: Hlavní cenou bude prezentace videa na konferenci ke Dni lidských 
práv 10. prosince a následné umístění 10 nejlepších videí na sociálních 
sítích OSN Česká republika. 

Právní poučení a podmínky soutěže: 
1. Účastí v soutěži souhlasíte s rozšiřováním podobizny 
2. Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů 
3. Účastí v soutěži souhlasíte s užitím autorského díla pro propagační ak-
tivity IC OSN v Praze. 

Účastí v soutěži se rozumí vyplnění formuláře a odeslání videa. V případě 
porušení podmínek a pravidel soutěže budou účastník/ účastníci diskva-
lifikováni a budou o takovém kroku vyrozuměni.

Pozvánky od lipky

Jihomoravská Lipka zve pedagogy na mnohé vzdělávací akce. Kompletní 
přehled seminářů a dalších vzdělávacích akcí najdete na 
www.lipka.cz/kalendar-akci. 

https://www.lidskaprava70.org/soutez
http://www.lipka.cz/kalendar-akci
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ZAjÍMAVÉ oDKAZy

Rybářské firmy se dobrovolně stáhnou z oblastí Antarktidy, kde 
hnízdí tučňáci - Kampaň Greenpeace za větší ochranu Jižního ledového 
oceánu dosáhla velkého milníku, protože se za ni postavila i naprostá 
většina rybářských firem, které v oblasti operují. Rybářské flotily se dob-
rovolně zavázaly, že se stáhnou z biologicky cenných ekosystémů kolem 
Antarktického poloostrova, včetně oblastí kolem kolonií tučňáků a pod-
poří proces vytvoření série oceánských rezervací kolem Antarktidy. Další 
informace naleznete zde.

Školní zahrada - specializovaný česko-slovenský časopis pro zahradní 
pedagogiku, který vychází čtyřikrát ročně v elektronické verzi. Je určen 
školám, které mají nebo plánují vlastní školní zahradu. Časopis zahrnu-
je jak plánování zahrad, tak náměty na praktické činnosti v rámci pěs-
titelských prací. Neopomíjí ani další předměty, které se v zahradě dají 
učit. Najdete v něm náměty pro školní zahrady mateřských, základních 
i středních škol a dále také tipy na metodické materiály a literaturu, na 
odborné zahradnické, ale i metodické semináře. Další informace nalez-
nete zde. 

Horké časy - Obydlené oblasti severní polokoule jsou většinou nepří-
jemně, nebývale teplé. Slyšíme to, čteme, zažíváme. Někdo říká, že si 
nejsme jisti, proč se to děje, jiní říkají, že tak nějak to už bude. Fyzika ale 
promlouvá drsněji, již od poloviny minulého století. Tak to už nebude, 
žádný nový „normál“ nevznikne, klima se bude měnit rychle a do netu-
šených podob. Další informace naleznete zde.

Moudrá města – Města budoucnosti hledají alternativy, které jim umož-
ní vytvářet zdravé a příjemné prostředí nezatěžující přírodu. K tomu je 
potřeba odvážných radnic, které přijdou s řešením a zároveň dají prostor 
lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Přiná-
šíme vám inspirativní příklady dobré praxe od osvícených radnic i oby-
čejných lidí ze zahraničí i z České republiky a přibližujeme procesy, které 
vedly k úspěšné realizaci. Nový portál NESEHNUTÍ naleznete zde.

Deník do divočiny - Hledáte nápady, jak s dětmi objevovat kouzlo příro-
dy? Bojujete s tím, jak motivovat děti, aby s vámi šly ven? Chcete si psát 
deník o přírodě a potřebujete inspiraci, jak začít? Pokud jste odpověděli 
na některou z otázek kladně, máme pro vás řešení. A nejen deník, ale i 
spoustu další inspirace naleznete na webu JDETEVEN!CZ zde. 

Dobrovolné závazky - Udržitelný rozvoj není jen záležitostí státu, ale 
každého z nás. Může jej prosazovat velká firma, stejně jako rodinný 
podnik, neziskovka nebo jakýkoliv občan. Můžete tak učinit prostřed-
nictvím Dobrovolných závazků, jejichž myšlenka je přímočaře jednodu-
chá. Pomáhají hledat konkrétní aktivity inspirované celosvětovými Cíli 
udržitelného rozvoje, u kterých se dá měřit jejich naplňování. Další in-
formace naleznete zde.

V budovách státní správy se hospodaří s energií neefektivně - Více 
než tři čtvrtiny budov vládních institucí v Česku nehospodaří s energi-
emi efektivně. To představuje ztrátu zhruba půl miliardy korun ročně. 
Vychází to z analýzy Deloitte, která je součástí studie Jak na energetické 
úspory ve veřejné správě, zpracované sítí firem a organizací UN Global 
Compact Česká republika. Ta se zaměřuje na společenskou odpověd-
nost a udržitelný rozvoj. Další informace naleznete zde.

Obuj se do toho – Stáhněte si aktualizovanou brožuru o podmínkách 
výroby bot „Obuj se do toho!“ V pár větách se dozvíte, za jakých pod-
mínek vzniká naše obuv a co můžeme my, firmy a politici udělat pro po-
zitivní změnu. Jedná se o třetí aktualizované vydání. Brožuru můžete 
stáhnout zde. 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
http://www.cestamipromen.cz/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/kril-oznameni/
http://www.skolni-zahrada.cz/
http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/horke_casy.pdf%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D260
https://www.moudramesta.cz/
https://jdeteven.cz/cz
https://www.cr2030.cz/zavazky/
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/861/v-budovach-statni-spravy-se-hospodari-s-energii-neefektivne/
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/obuj_se_do_toho_brozura2018_3vydani.pdf
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Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí - Jaký 
je vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí? Jak 
Češi přistupují například k ochraně přírody, znečištění ovzduší 
nebo změně klimatu? A v čem jsou jiní než většina Evropanů? 
Odpověď na tyto otázky a mnoho dalších vám nabízí tato kniha. 
Reprezentativní studii veřejného mínění Jana Krajhanzla, Tomá-
še Chabada a Renaty Svobodové naleznete zde.

Proč počasí v Evropě zešílelo? - Změna klimatu neznamená jen 
vyšší teploty, ale také měnící se dynamiku počasí. Tak zní klíčové 
sdělení předního světového oceánologa a klimatologa profesora 
Stefana Rahmstorfa v textu pro server Politico. Text naleznete 
zde.

Nová videa z dílny OSN – nová videa k výročí Všeobecné dekla-
race lidských práv a další na témata SDGs naleznete zde. 

VýZNAMNÉ DNy

1. 10. – Světový den cyklistiky
1. 10. - Světový den vegetariánství
2. 10. – Světový den hospodářských zvířat
4. 10. - Mezinárodní den zvířat
13. 10. - Mezinárodní den za omezení přírodních 
katastrof
20. 10. - Den stromů
24. 10. - Světový den Organizace spojených národů 
(OSN)
1. 11. - Světový den veganství
3. 11. - Den bez pesticidů
6. 11. - Mezinárodní den prevence ničení životního 
prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
14. 11. - Den bez aut
10. 12. - Mezinárodní den lidských práv
11. 12. - Mezinárodní den hor
29. 12. - Mezinárodní den biologické rozmanitosti

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
http://www.cestamipromen.cz/
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/1001
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/537/proc-pocasi-v-evrope-zesilelo/
https://www.youtube.com/user/iCentrumOSN/featured%3Fdisable_polymer%3D1


KoNTAKTy

e-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz

Koordinátorka programu 
Škola pro udržitelný život:
Karin Richterová, SEVER 
karin.richterova@ekologickavychova.cz   
www.skolaprozivot.cz
www.sever.ekologickavychova.cz 
https://www.facebook.com/skolaprozivot 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty 
a příspěvky: 25. 11. 2018
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook 
a web: průběžně

SUMATRA -  řeka Sekelam obklopena člověkem nedotčenou 
přírodou.
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Nabídka seminářů zahradní pedagogiky pro školní rok 2018–19

Vážení pedagogové, představujeme vám společnou nabídku seminářů partnerů česko-rakouského projektu EUDUGARD. 
Semináře jsou zdarma pro pedagogy ZŠ a SŠ z podporovaného programového území – Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský 
kraj. Při vícedenních seminářích v Rakousku není hrazeno ubytování a strava mimo program. 

Rakouští partneři: 
NIG/Tulln = Natur im Garten – Zahrada Tulln 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien = Vysoká škola pro pedagogiku zemědělství a životního prostředí, Vídeň

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Projekt EDUGARD ATCZ65

4. 10. 2018 – Jak na zahradní pedagogiku I – příběh v zahradě – Chaloupky Baliny
Zahrada je plná příběhů, stačí jen naslouchat a pozorovat. Seminář, který je zaměřený na storytelling v zahradě vede osvědčený 
lektor a vypravěč Martin Hak. Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Více na www. chaloupky. cz

25. 10. 2018 – Rok ve školní zahradě – Včelařská zahrada – Lipka Brno
Nejen včely medonosné, ale i samotářky opylují květy a zvyšují biodiverzitu v zahradě. Jak je přilákat a připravit jim dobré bydlo? 
Seminář je zaměřen na podporu zvýšení biodiverzity druhů hmyzu, nejenom včel medonosných, ale i samotářek v zahradách 
a nabízí návod na systém opatření, který včely na zahradu přiláká, umožní jim bezpečné úkryty, dostatek potravy a vody v prů-
běhu celého vegetačního období.  Více na www. lipka. cz

30. 10. 2018 – Jak na zahradní pedagogiku II – zahrada spí – Chaloupky Baliny
Co dělat, když vám na podzim zahrada usíná? Přichází čas na zpracování a využití bylinek a plodů. Odnesete si návody na vý-
robu přírodní kosmetiky a čajů. Nahlédneme do tajů rostlinné alchymie.  Více na www. chaloupky. cz

8. 11. 2018 – Rok ve školní zahradě – Budkování aneb ptačí zahrada – Lipka Brno
Svou zahradu můžete proměnit v ptačí ráj. Jak to udělat? A jak minimalizovat nebezpečí a nástrahy, které ptákům kvůli blízké-
mu sousedství s lidmi hrozí? Seminář se zabývá zvýšením biodiverzity ptačích druhů v zahradách a nabízí osvědčené recepty, 
které ptáky na zahradu přilákají, umožní jim bezpečné hnízdění, zajistí dostatek potravy a vody v průběhu celého roku. Je za-
měřen i na vytipování možných nebezpečí a nástrah v sousedství člověka.  Více na www. lipka. cz

29. 11. 2018 – Jak na teambuilding ve školní zahradě – Lipka Brno
O tom, že je zahrada skvělé prostředí pro teambuilding, vás přesvědčí zkušení lektoři z rakouského Hochschule für Agrar-und 
Umweltpädagogik ve Vídni. Na semináři získáte kompetence pro rozvoj týmu, rozšíříte si základní znalosti jako jsou role v týmu, 
týmové fáze apod. Dozvíte se, jaké metody zahradní pedagogiky lze využít pro rozvoj týmu ve škole, vyzkoušíte si praktické 
cvičení teambuildingových aktivit a trénink pozornosti. Seminář je tlumočen do češtiny. Více na www. lipka. cz

29. 1. 2019 – Rok ve školní zahradě – Zimní žně – Lipka Brno
Čerstvou vlastnoručně vypěstovanou zeleninu si můžeme dopřát i v zimě. V obchodě se s ní pravděpodobně nesetkáte, přijďte 
tedy k nám – obhlédnout ji, ochutnat a naučit se ji pěstovat.  Více na www. lipka. cz
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NA SUMATře ZACHRAňoVAl PRAleSy, 
NyNÍ o NICH PřeDNáŠÍ VRSTeVNÍKůM 

Přinášíme vám zajímavý příběh mladého podnikavého člověka, 
který se jen se skupinkou pár přátel rozhodl přispět k řešení vel-
kého společenského a environmentálního problému. Jan Suchý je 
studentem brněnského gymnázia, už jako chlapce ho zaujala pro-
blematika kácení a devastování tropických deštných pralesů, záro-
veň ho tížil pasivní postoj (nejen) mladých lidí k ochraně životního 
prostředí. Rozhodl se tedy, že se sám aktivně zapojí a bude své vrs-
tevníky v této problematice vzdělávat a šířit o ní osvětu. Aby mohl 
o deštných pralesech mluvit, potřeboval nejdříve osobní zkušenost 
z tohoto prostředí. Podařilo se mu jako dobrovolníkovi vyjet na Su-
matru a podílet se např. na protipytláckých aktivitách, čištění plá-
ží, tvorbě soukromé česko-indonéské rezervace…  Dnes, skrze svůj 
projekt „Uvědomění“, nabízí školám v ČR své přednášky, během 
kterých ukazuje, co zažil, jak závažný je problém kácení deštných 
pralesů a jaké jsou možnosti řešení. 

Příroda mě zajímá již od útlého věku a tento zájem se později pře-
tvořil v něco většího. Bylo to v době, kdy jsem chodil do šesté třídy 
na základní škole. Tehdy se Tyršova základní škola v Brně připojila 
do výchovně vzdělávacího projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy 
planety Země). Jednoho dne nás ve školním sále navštívil Milan Je-
glík, předseda neziskové organizace Prales dětem a Zuzana Kolouš-
ková, ředitelka Green Life Education. Během úvodní přednášky nám 
sdělili, že se v rámci projektu Green Life, věnují ochraně tropického 
deštného pralesa na Sumatře v Indonésii. Tato myšlenka mě tehdy 
opravdu zaujala. 

Od té doby jsem se o problematiku ochrany přírody a zvířat začal zajímat 
víc a víc. Stále jsem se dozvídal o mnohých problémech, které pramení z 
přístupu člověka k divoké přírodě a této planetě jako celku. Tento pasivní 
přístup se ale s mým přechodem ze základní na střední školu změnil v ak-
tivní přístup. A tak jsem v roce 2016 založil projekt Uvědomění, jako mou 
reakci na nespokojenost se současným vývojem postoje lidské společnosti 
ve vztahu k planetě Zemi. Už tehdy jsem si totiž všiml toho, že mladé lidi 
nezajímá příroda jako taková, natož pak její ochrana. A já se rozhodl, že to 
změním! 

Věděl jsem, že zpočátku budu potřebovat malou pomoc, a tak jsem ke 
spolupráci oslovil Prales dětem, protože právě Milan a Zuzka byli ti, kte-
ří mi otevřeli oči. Moje touha a chuť se aktivně zapojit je nadchla hlavně 
proto, že právě jejich práce pro mě byla a stále je klíčová. Stal jsem se tak 
výsledkem jejich výchovně vzdělávací činnosti. A proto mi nabídli, že se s 
nimi mohu vydat na měsíc a půl až do daleké Indonésie. Já souhlasil. V létě 
2017 jsem osobně zúčastnil projektů Green Life a Blue Life na Sumatře. 
Viděl jsem tropický deštný prales, ale naopak i to, jak jej člověk devastuje 
kvůli zemědělské půdě. Pil jsem tu nejčistší vodu, dýchal ten nejčerstvější 
vzduch, setkal se s orangutany sumaterskými, nebo třeba s krokodýli moř-
skými v jejich přirozeném prostředí, účastnil se proti-pytláckých aktivit a 
v neposlední řadě čistil pláže od naplavených odpadků v rámci projektu 
Blue Life. 

Navštívil jsem jedny z nejbohatších ekosystémů, abych věděl, jak ve sku-
tečnosti vypadá to, co se snažíme chránit. Přivezl jsem si odtamtud posel-
ství, které se teď snažím předávat dalším lidem. Ochrana přírody je totiž 
věc veřejná, která se týká každého z nás. Je to životní styl. Planeta Země 
nás přijala s otevřenou náručí a my se lidem snažíme v rámci projektu Uvě-
domění ukázat, že je načase jí to oplatit!

Další informace o projektu Uvědomění a kontakt na Honzu naleznete zde.

http://nepz.cz/
http://nepz.cz/kdo-jsme/projekt-green-life/
http://oceandetem.cz/ocean-detem/
https://www.facebook.com/ProjektUvedomeni/
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Výhled z green Camp I.

Pláž znečištěná plastovými a jinými odpadky.

Plantáž s palmou olejovou.

ostrov Sikandang, s centrem 
projektu Blue life.


	Záložka 2

