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Červen 2019



ÚVODNÍK

Doufáme, že vám newsletter zpříjemní předprázdninový čas a v novém školním roce se těšíme  na shledanou!
 

Za tým ŠUŽ a MZU
 

Karin Richterová
Středisko ekologické výchovy SEVER -  národní koordinátor programu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
blíží se konec školního roku a s ním bezesporu zasloužené prázdniny a dovolené. My ale nepolevujeme, stále pečlivě sledujeme dění u nás i ve světě,
finalizujeme novou metodiku programu Škola pro udržitelný život (o které vás budeme podrobně informovat v příštím čísle newsletteru),
intenzivně pracujeme na nové ŠUŽ a MZU certifikaci a sbíráme pro vás  materiály k inspiraci do newsletteru.
 
A co že tu tentokrát máme? Najdete zde pravidelné informace o tom, co se děje v ŠUŽ,  nabídku k zapojení do projektů spojených s ŠUŽ a MZU a
dalších aktivit SEVERu, např.  "Jak se žije v Podnebíně". Dále náměty a inspirace pro vaše "udržitelné aktivity" nejenom v rubrice "Příležitosti",
např. komiksová soutěž "Promluv k světu bublinou" nebo velmi kvalitní online kurz zdarma "O právech občana a fungování obce", ale  tentokrát i
úplně na konci v "Příloze" - informace o facilitačních technikách "Tři techniky facilitace pro sběr informací" a vzdělávací lekci Variant Člověka v
tísni "Krajina v tísni".  Z nabídek od jiných organizací si dovoluji upozornit na zajímavé semináře zaměřené na komunikaci nejen dospělých, ale i
dětí - "Komunikací k respektu",  kurz "Mentoringu", ale i prázdninové aktivity, jako například "Učitelské lázně" či letní kurz "Učíme v přírodě o
přírodě". V rubrice "Inspirace"  opět máte k dispozici odkazy na  metodické materiály, filmy využitelné ve výuce, informace o zajímavých aktivitách
a odkazy na informační zdroje k aktuálním tématům, např. na projekt zabývající se mapováním vody v ČR "Intersucho" či na brožuru na téma
"Parky a trávníky bez glyfosátů". Nezapomněli jsme ani aktualizovat rubriku "Významné dny".
 
A nakonec opět tip od nás.  Vždy je těžké něco vybrat, proto si tentokráte dovolujeme upozornit hned na dvě věci. První z nich je druhé pokračování
krátkého film z dílny OSN s názvem "Největší lekce pro svět  2". Druhá věc je trochu netradiční. Jedná se o upozornění na možnost podepsat petici
na podporu studentů stávkujících za klima (Fridays For Future) s názvem "Učitelé za klima", kterou iniciovali a sepsali čeští pedagogové, a ke které
se svými podpisy připojilo již více než 200 učitelů a lektorů z nejrůznějších institucí a organizací.  Přidáte se? 



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
NOVÁ CERTIFIKACE ŠUŽ A PŘEJMENOVÁNÍ SÍTĚ
Už se to  rýsuje! Práce na nové certifikaci pokračují, proběhne ještě konzultace s externími odborníky, zapracování
připomínek a ve školním roce 2019/2020 můžeme certifikaci spustit.
 
Pokud byste měli zájem nám s certifikací pomoci, neváhejte se nám ozvat na karin.richterova@ekologickavychova.cz.

MLADÍ LADÍ D-DUR: OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM ZAPOJENÝCH ŠKOL
11. dubna proběhlo v Informačním centru OSN  setkání škol, které byly zapojeny do letošního ročníku projektu Mladí ladí
D-DUR  (demokratický dialog o udržitelném rozvoji),  podpořeném z programu ERASMUS+.
 
Cílem setkání bylo  sdílení zkušeností a nápadů mezi školami a prezentace školních aktivit odborníkům z oblasti
demokratického dialogu a osobám s rozhodovací pravomocí.  Proto jsme na setkání pozvali několik odborníků právě z
této oblasti, aby  si mohli se zástupci  žáků a učitelů popovídat, poskytnout žákům zpětnou vazbu k jejich práci. Žáci se
zase měli možnost  pochlubit, co se jim již podařilo a informovat nás o tom, co je ještě čeká.
 
Které odborníky, že jsme mezi sebou přivítali?  Úvodní slovo neměl nikdo jiný, než sympatický vedoucí Informačního
centra OSN Michal Broža, dále  za námi přišla  Silvie Pýchová, ředitelka SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání), 
 Jan Mareš – MŽP, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj se svou kolegyní Natálií Stanovou,  ministerskou radovou,
oddělení udržitelného rozvoje MŽP,  dále Miroslav Novák, ministerský rada,  odbor finančních a dobrovolných nástrojů
MŽP a  Petr Hermann, předseda Národní sítě zdravých měst ČR .  
 
Školy, které prezentovaly byly následující:
- ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš, okres Jičín
- SŠ společného stravování Ostrava -  Hrabůvka
- ZŠ  Radiměř, okres Svitavy
- ZŠ Měcholupy, okres Louny
- ZŠ Moravany, okres Pardubice
- ZŠ a MŠ Radvanice v Čechách, okres Trutnov
 
Žáci si měli pro své vrstevníky z ostatních škol dopředu připravit nejen prezentace, ale  i jednu otázku, na kterou by rádi
slyšeli odpověď.  Vymysleli  pěkné dotazy,  např. : Co byl největší problém při realizaci a proč?  Jak postupujete při vybírání
projektu, kterému se budete se školou věnovat? Co vás při tvorbě opravdu negativně zaskočilo a pozitivně překvapilo? 
 apod.
 
Celá akce proběhla ve velmi přátelském a příjemném duchu, žáci škol  se  pečlivě připravili  byli hezky oblečení a před
svými prezentacemi pochopitelně i dost nervózní.  Nakonec si ale všichni mohli oddychnout, protože svůj úkol zvládli
dobře a obstáli nejen při odpovídání na připravené otázky ale i na další otázky zvědavého publika.
 
Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, karin.richterova@ekologickavychova.cz
 
Popisky fotek:
1.       Úvodní prezentace  Michala Broži, vedoucího Informačního centra OSN
2.       Prezentace žáků ze ZŠ Měcholupy



ZAPOJTE SE DO ŠUŽ A MZU
ZAPOJTE SE DO ŠUŽKY INSPIROVANÉ ZAHRANIČNÍMI METODIKAMI

Skrze žákovský komunitní miniprojekt si můžete vyzkoušet aktivity a metody participativního a
místně zakotveného učení. Zprostředkujeme vám také tipy z programu Mladí reportéři, které mohou
pomoci např. s rozvojem prezentačních dovedností, a z programu IMPACT, který se zabývá rozvojem
silných stránek žáků a nabízí také výborné náměty na spolupráci s komunitou.
 
Aktivity:
- v každém školním roce účast na vzdělávacím semináři
- realizace aktivit programu Škola pro udržitelný život se žáky
 
Nabízíme:
- vzdělávací semináře, konzultace, metodiky a další podpůrný materiál k participativnímu a
místně zakotvenému učení
- drobnou finanční podporu pro žákovské miniprojekty
- odměnu pro zapojené pedagogy
 
Projekt bude probíhat: září 2019 - červen 2021
Cílové skupiny:  žáci II. stupně ZŠ, SŠ a SOŠ
 
Více informací vám poskytne Kateřina Borovinová, katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ - NABÍDKA K ZAPOJENÍ DO PROJEKTU 

Máte zájem zavést místně zakotvené učení systematicky do výuky a získat na to podporu na další tři
roky? Hledáme několik škol, které mají zájem se  zapojit do připravovaného projektu, který budeme
podávat  do výzvy "Inovace v pedagogice" , v rámci OP VVV (Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání), na konci srpna - viz výzva zde. 
 
Náplní projektu bude systematické zavádění místně zakotveného učení do běžné výuky  (výuka v
rámci různých předmětů na základě práce s místními tématy a příběhy, kulturním a přírodním
dědictvím, questingem) s využitím prvků akčního výzkumu. 
 
O podrobnosti si můžete napsat  Elišce Hájkové,  eliska.hajkova@ekologickavychova.cz. Svůj
předběžný zájem o zapojení hlaste tamtéž co nejdříve, nejpozději však do 28. června 2019 (konce
školního roku).

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice/text-vyzvy.htm


PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU



PENÍZE ZE ŠABLON NEJEN NA VAŠE ŠUŽ AKTIVITY!
Podat své žádosti do šablon můžete již jen do 28. června 2019. Proto vám stále ještě nabízíme 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 externích odborníků. Popis nabídky je uveden na webu
SEVERu zde. 

STÁLÁ NABÍDKA
Zdarma rádi poskytneme následující služby a podporu:
      - metodickou a konzultační podporu při realizaci aktivit spojených 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 podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.
 

PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU

SPOLU PRO PLANETU

Je mnoho opatření, která se dají realizovat lokálně, bez nutnosti systémové změny na úrovni vlády.
Obejděte sousedy, vytvořte aktivní skupinu, zajděte za starostou a podpořte ho v rozhodnutích, která
povedou k místní ochraně životního prostředí. Zapojte sousedy z bytového domu, z bloku, čtvrti, celé
obce. S podporou obcí a krajů se bude snáz cokoliv měnit na celostátní úrovni.
Potřebujete poradit? Povedlo se vám něco změnit? Napište nám, rádi vám poradíme a budeme sdílet
vaše zkušenosti s ostatními.
 
Více informací naleznete zde.

PRÁVA OBČANA A FUNGOVÁNÍ OBCE

Jediný online kurz o právech občana obce a účastníka správních řízení vytvořený ve spolupráci s českou
univerzitou a právnickou organizací. Pro každého. Zdarma.
 
Co se v kurzu naučíš?
Máš pocit, že hospodaření a rozhodování na obci je černá skříňka, do které není možné vidět? Myslíš si,
že zastupitele a úředníky není možné jakkoliv kontrolovat a postihnout? Nevíš, jak se účastnit
rozhodovacích procesů, které se tě týkají? V tomto kurzu získáš právní minimum informovaného
občana. Zjistíš, jaká práva máš jako občan v obci, jakým způsobem kontrolovat rozhodování a
hospodaření obce, jak se účastnit správních řízení a jak rozpoznat korupci a střet zájmů. Kurzem tě
provedou právničky a právník Frank Bold, kteří tě naučí, jak uplatňovat a hájit svá práva.
 
 
Více informací naleznete zde.

http://sever.ekologickavychova.cz/nabidka-severu-do-sablon/
https://www.proplanetu.cz/akce-pro-klima/
https://www.nostis.org/prava-obcana-a-fungovani-obce/?fbclid=IwAR0_OLTq1BIvFYT-P8Gxp1oD7CboOemfZYf8JdvB4UTMwgnm56V5uHLvjKQ


PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU

Přihlaste se do čtvrtého ročníku Komiksové soutěže ADRA  "Promluv k světu bublinou" na téma Cílů
udržitelného rozvoje
 
DRŽíme se uDRŽitelného rozvoje
Posláním komiksové soutěže je šířit principy udržitelného rozvoje. Čím víc lidí o nich uslyší, tím líp! Navíc
v tom nejsme sami, tzv. Agendu 2030 odhlasovali zástupci 193 zemí naší planety na půdě OSN.
 
Jaká je cena pro výherce?
Hlavní cenou bude osvědčený komiksový workshop, tentokrát pod vedením Michaela Petruse. Dále
máme připraveny sponzorské věcné ceny, od komiksových knih po výtvarné potřeby.
 
Přihlašovat se můžete do 31. října. 
 
A jak na to?
Na webových stránkách jsme pro vás připravili  pár tipů (pro pedagogy  i jednotlivce), jak na komiks ve
výuce. 
 
Jak budou komiksy hodnoceny?
Účelem soutěže je přiblížit Cíle udržitelného rozvoje žákům základních škol. Soutěžící si tedy vybere
jeden z cílů, seznámí se s jeho tématem a ztvární jej pomocí komiksu tak, aby byl komiks dobře
srozumitelný pro žáky základních škol, protože vítězné komiksy se stanou součástí výukových materiálů
pro učitele ZŠ.
V rámci vybraného cíle je možné se zaměřit na problémy, kterých se cíl dotýká, na možnosti řešení těchto
problémů, nebo se problematikou inspirovat k vytvoření vlastního příběhu. 
 
Co bude s komiksy dál?
Vítězné komiksy v každé z pěti kategorií se stanou součástí metodického balíčku o Cílech udržitelného
rozvoje pro učitele českých škol. Zároveň bude z vítězných děl uspořádána výstava.
 
Více informací o soutěži naleznete zde.

PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU

https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez


SEVER NABÍZÍ
STÁLÁ NABÍDKA  VZDĚLÁVÁNÍ ZE SEVERU
Stálou nabídku vzdělávání pro školy naleznete zde :  http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-
programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
 

VYZKOUŠEJTE SIMULAČNÍ HRU „JAK SE ŽIJE V PODNEBÍNĚ“
,,Představte si, že žijete v obci, která se nachází v regionu Podnebín, v údolí řeky Bregy. Lidé jsou tu
vcelku příjemní a pohostinní. Co jim však začíná dělat starosti je měnící se podnebí. Donedávna byli
zvyklí na pravidelné střídání čtvero ročních období s teplým létem a tuhou zimou, jež přinesla
dostatek srážek. Během posledních několika let se však tento zaběhlý vzorec začal měnit. Během léta
dosahuje teplota vyšších hodnot a klesá počet dnů, kdy prší. Množství srážek sice razantně neubývá,
dochází však k nárůstu jejich intenzity. To znamená, že během roku neprší tak často jako dříve, což
výrazně zvyšuje riziko sucha a nedostatek vody.”
 
Takovouto situaci nezažívají jen obce ve smyšleném regionu Podnebín, ale i skutečné obce v České
republice. Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem, změny klimatu mají zásadní vliv na
lidské a přírodní systémy. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, neméně důležité je však i umět se
přizpůsobit dopadům klimatické změny.
 
Proto Středisko ekologické výchovy SEVER sestavilo simulační hru, která téma adaptace představuje
v zjednodušené a atraktivní verzi žákům základních a středních škol. Hráči se stávají zástupci obce,
kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté
sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace daného roku. Ve hře se
tak seznamují nejen s klimatickými dopady a možnými opatřeními, ale částečně i s fungováním
obecního rozpočtu. Cílem hry je tedy představit žákům, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na
negativní dopady klimatické změny.
 
Pokud máte zájem hru i další programy zaměřené na téma klimatické změny ve své škole vyzkoušet,
Středisko SEVER nabízí zdarma jejich realizaci na podzim 2019.
 
 
Pro více informací o hře, klimatických programech a možnostech využití kontaktujte Kateřinu
Borovinovou, katerina.borovinova@ekologickavychova.cz 

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/


NABÍZEJÍ JINÍ
KOMUNIKACE JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ SPOLUPRÁCE PEDAGOGA A
RODIČE

Cílem semináře je poukázat na význam, důležitost a nezbytnost kvalitní komunikace mezi školou  a
rodinou, vést k zamyšlení nad vlastními způsoby komunikace a zlepšením klimatu. V neposlední řadě
předat bohaté zkušenosti v dané oblasti díky mnohaleté pedagogické i řídící praxi.
 
Kdy:  6.11.2019,   9.00 – 15.30 hod.
 
Kde:  Karlínské náměstí 12, Praha 8, Karlín, seminární místnost II. patro 
 
Pro koho:  ředitele i pedagogické pracovníky MŠ a předškolních zařízení
 
 Program semináře:
- kdo s kým a jak v prostředí MŠ komunikuje
- zásady bezpečné komunikace v MŠ v rámci školního řádu
- základní charakteristika způsobů komunikace
- jednání s komplikovaným rodičem
- co do respektující komunikace nepatří
- rizika slovní komunikace
- osobnost pedagoga
- zpětná vazba v oblasti komunikace
 
 Lektorka:  Gabriela Hermannová
 
Cena semináře:  1 200 Kč, v ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení a desky s vytištěnými
podkladovými materiály
 
Více informací naleznete zde.

UČITELÉ ZA KLIMA (FRIDAYS FOR FUTURE)

Podpořte svým podpisem studenty v jejich snažení  za lepší budoucnost stejně, jako to již udělala řada 
 pedagogů nejen ze základních škol. 
 
"My, učitelé SŠ a ZŠ, chceme touto otevřenou výzvou vyjádřit jednoznačnou podporu našim studentům, kteří
vyzvali vládu a zákonodárce k neodkladnému a aktivnímu přístupu ke globálním změnám klimatu. A tak jako
desítky tisíc studentů po celém světě začali i oni na svůj požadavek upozorňovat opakujícími se pátečními stávkami
(Fridays For Future)."
 
Celé znění petice  naleznete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto z archivu  Východní Čechy - Fridays For Future

https://www.alkion.cz/komunikace-jako-ucinny-nastroj-spoluprace-pedagoga-a-rodice/
https://www.petice24.com/uitele_podporuji_studentske_stavky_za_klima_fridays_for_future


NABÍZEJÍ JINÍ

Termíny a místo konání kurzu
Kurz se bude konat 26. – 28. 9. 2019, 7. – 9. 11. 2019 a 16. – 18. 1.2020 (vždy čtvrtek – sobota) v Praze.
 
Kdo jsou Persona Dolls?                  
Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj
příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby
s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi
navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti,
chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.
 
Pro koho je metoda vhodná? 
Pro děti od 3 do 9 let, ve školkách, školách i zařízeních mimoškolního vzdělávání mládeže.
 
Co vám přinese práce s Persona Dolls?
Práce s panenkou vás naučí neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti
navzájem zraňují. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.
 
Co práce s Persona Dolls přináší dětem?
Metoda Persona Dolls rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé.
Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost.
 
Kurz je akreditován MŠMT
 
Cena kurzu
16 000 Kč na osobu (včetně DPH). Cena je včetně panenky.
 
Více informací naleznete zde.

DIALOGEM K RESPEKTU: ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S METODOU PERSONA
DOLLS

https://www.varianty.cz/kurzy/549-dialogem-k-respektu-skoleni-pro-praci-s-metodou-persona-dolls-26-9-2019-18-1-2020


NABÍZEJÍ JINÍ

Chcete posílit své komunikační dovednosti nebo se dokonce stát mentorem? Mentorský výcvik je
tím správným krokem na cestě vašeho profesního i osobního rozvoje. 
 
Mentorský výcvik je nejen pro ty, kdo se chtějí stát mentory, ale i pro všechny, kdo chtějí posilovat
znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých
kolegů pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky, pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou komunikaci
v práci i v rodině.
 
Co vás kurzy mentoringu naučí:
- vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci
- vést strukturovaný rozhovor, ve kterém se doberete k cíli
- stanovovat reálné cíle a způsoby reflexe
- klást účinné otevřené otázky, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit situaci
- analyzovat učební (či jinou) situaci a identifikovat její potenciál
- dávat rozvojovou zpětnou vazbu, která pomůže ostatním růst
- zvládnout vedení rozhovorů na obtížná témata
- aktivně vytvářet prostor pro profesní sdílení
 
Více informací naleznete zde.

KURZY MENTORINGU – ZÁKLADNÍ I POKROČILÝ

http://kvs.jobos.cz/seminare/mentoring/kurzymentoringu?fbclid=IwAR2_2RjmjDcU6OwEVKlSc7yIXV70GFlQRIJSrlgixHs7RMQmWazBLifKAGk


INSPIRACE, INFORMACE
- Evropský týden udržitelného rozvoje - materiály pro školy -  na webu akce naleznete mnoho
zajímavých a inspirativních materiálů , kterými můžete obohatit svou výuku. Neváhejte se podívat. 
 Více naleznete zde.

- Češi zachraňují –  seriál s průvodcem Danem Bártou o ohrožených druzích zvířat z různých částí planety
a jejich přátelích, českých přírodovědcích, kteří se mnohdy tisíce kilometrů od domova zabývají jejich
záchranou. Více informací naleznete zde.

- Tyčinkám do uší i brčkům odzvonilo – Členské země Evropské unie v úterý formálně potvrdily novou
směrnici zakazující plastové výrobky na jedno použití. Cílem opatření, které se týká například
jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší i některých dalších plastových výrobků, k nimž existují
ekologičtější alternativy, je snížit množství plastového odpadu. Členské státy mají nyní nejvýše dva
roky na převedení nových pravidel do svých vlastních zákonů. Více informací v článku  zde. 

- NEZkreslená věda - ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky.
Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou
přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) žákům a pedagogům středních škol. Více informací
naleznete zde.

- Živá zahrada! - Dříve běžné druhy živočichů žijící na zahradách našich babiček s moderní dobou
rychle mizí. Na stránkách ČSOP vás čeká spousta rad a tipů, jak jim opět nabídnout místo pro život,
poznat je a chránit. Více informací naleznete zde.

- Intersucho -  projekt Intersucho monitoruje stav vody  nejen v České republice.  Existuje od srpna
roku 2012 a to zejména díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době vzniku
projektu navázali na více než 10-ti letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR,
Evropě a USA.Více informací naleznete zde.

- Parky a trávníky bez glyfosátu - Jak na to se dozvíte v publikaci Hnutí Duha.  Publikaci naleznete zde.

- Největší lekce pro svět  2 - Co udělat, když se problémy světa zdají v očích jednotlivce příliš velké?
Stejně jako všechna videa z dílny OSN, tak i pokračování Největší lekce pro svět je velmi zdařilé.  Ve
filmku uslyšíte  český komentář dvojnásobné držitelky Thálie Terezy Dočkalové. Video naleznete
zde.

- Dělení žáků do skuúiny -  online nástroj, který  vám pomůže rozdělit žáky do skupin - pokaždé jinak.
Více informací naleznete zde.

- Vzdělávání rovností -  o finském školství se říká, že si poradí i bez domácích úkolů, zkoušek a dokonce
i bez předmětů. A přesto patří k nejlepším na světě. Co doopravdy stojí za úspěchem finských žáků?
Dozvíte se v nové reportáži Voxpotu!  Více naleznete zde.

- Zoostromy – víte, co je zoostrom? Nemáte nějaký takový ve vašem okolí?  Co takhle ho využít ve
výuce.  Více informací  o zoostromech se dozvíte v reportáži  zde. 

- Poznáváme hlasy ptáků - internetová hra je určena dětem i dospělým, kteří mají zájem si zábavnou
formou rozšířit znalosti o přírodě a naučit se rozeznávat hlasy našich ptáků. Hru naleznete zde.

- Materiály o ptácích ke stažení -  materiály nejen pro zábavu a potěšení svých dětí, ale i pro školní
výuku. Jsou zde materiály pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ i pro střední školy.Více informací
naleznete zde.

- Kalendář PTAČÍ ROK  - nově vzniklý nekonečný kalendář, který podporuje celosvětovou
ochranářskou kampaň evropských zoologických zahrad Silent Forest. Kampaň je zaměřená na
ochranu ohrožených pěvců v oblasti jihovýchodní Asie.  Publikaci naleznete zde.

- Civilizace na planetě Zemi - učebnice Bedřicha Moldana je primárně určena žákům gymnázií, ale
může sloužit i při výuce na dalších typech středních škol. Obsahově přímo navazuje na témata
Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (zvláště vzdělávací oblasti Člověk a příroda,
Člověk a společnost) a přispívá k prohloubení průřezových témat, jako jsou Environmentální výchova
a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Publikaci naleznete zde.

- Klimatická chýba –  film  ze slovenské produkce  ukazuje konkrétní příčiny klimatické změny. Film
naleznete zde.

- Vše co teď bereme  jako samozřejmost, bude minulostí - ještě jeden  zajímavý článek ke změnám
klimatu - rozhovor s přední světovým klimatologem Hansem JoachimemSchellnhuberem
z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn. Článek naleznete zde.

- Úspěch pro každého žáka - výstupy ze zajímavé konference, tentokrát na téma "Data! Zvednou nás ze
židle?". Výstupy naleznete zde.

- Pomáhám přírodě – fotografický projekt podpořený známými osobnostmi zaměřený na šíření
environmentální osvěty.  Více informací naleznete zde. 
- Atlas dřevin -  Trienčansky vzdělávací servis nabízí zdarma ke stažení celkem 18 ukázek
z elektronických příruček (v češtine) na CD: Atlas dřevin 1 – Listnaté stromy, Atlas dřevin 2 – Listnaté
keře a Atlas dřevin 3 - Jehličnany. Materiály naleznete zde.

https://www.tydenudrzitelnosti.cz/pro-skoly/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/jednorazove-plasty-evropska-unie-komise-znecisteni_1905211625_och?fbclid=IwAR0KDuJU9R0zS43ELTN-H6AlLUBW9ZP0rmH8kifzFHObmyz4FPHcy9qRuxQ
http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/
https://www.zivazahrada.cz/
https://www.intersucho.cz/cz/?from=2019-05-13&to=2019-06-10&current=2019-06-09
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf
https://www.facebook.com/OSNcz/videos/2231127756970392/?v=2231127756970392
https://www.flippity.net/
https://www.voxpot.cz/reportage/finsko-vzdelavani-rovnosti/?fbclid=IwAR0zlHT3t_Pk67VzW4p3ScG6Rj-jAW2JsN1QS8q3zSF7DpC2YbQi9_Z-f40
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/219562221300017/video/697249?fbclid=IwAR0XHnU06i6_ZJQa0r4LkZEb4Wd5P5pu0ncWDDoaVW6Af1fHuRCNVVtTx1I
https://www.ornita.cz/cz/horni-menu/online-hra/?&utm_source=newsletter47&utm_medium=email&utm_campaign=Novinky+z+DIVIZNY+%C4%8D.+25%2C+b%C5%99ezen+2019
https://www.birdlife.cz/co-delame/vzdelavani/materialy-ke-stazeni/
https://www.zooliberec.cz/ptaci-rok-kalendar.html
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=19198&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=272
https://youtu.be/oFOqiVyOzUw
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
https://ucimekvalitne.cz/2019/vystupy/
http://pomaham-prirode.cz/#oprojektu
https://seminare.weebly.com/


VÝZNAMNÉ DNY

14. 07. - Mezinárodní den alternativ ke spalovnám  
06. 08. - Mezinárodní den boje za zákaz jaderných zbraní
12. 08. - Mezinárodní den mládeže 
28. 08. - Evropská noc pro netopýry
16. 09 - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
16. 09. - Začíná Evropský týden mobility
21. 09. - Mezinárodní den míru
22. 09. - Mezinárodní den bez aut
 

E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontaktní osoba: Karin Richterová, SEVER, karin.richterova@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro
udržitelný život:
- www.skolaprozivot.cz
- www.sever.ekologickavychova.cz
- https://www.facebook.com/skolaprozivot
 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 30. 8. 2019
 
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

KONTAKT

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://www.skolaprozivot.cz/
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PŘÍLOHA
TŘI TECHNIKY FACILITACE PRO SBĚR INFORMACÍ

Když vedete setkání skupiny lidí, často se ocitáte v situaci, kdy potřebujete od účastníků sesbírat
informace. Typicky to bývá, když se otevře nové téma, při vymýšlení řešení problému nebo během sdílení
odlišných pohledů na věc. V zásadě jde vždy o totéž - máme nějakou otázku a skupinu účastníků, kteří na
ni mají ve svých hlavách různé odpovědi. Naším cílem je tyto odpovědi sesbírat tak, aby se s nimi
seznámili všichni a mohli jsme společně navázat další prací.
V tomto článku vám představíme tři facilitační techniky na sběr informací. U každé z nich najdete stručný
popis a přehled výhod a nevýhod. Na závěr se pak podíváme, v jakých situacích je využít v praxi.
 
Brainstorming
Tato technika je poměrně známá a rozšířená. Její základ spočívá v tom, že účastníci říkají nápady -
odpovědi na základní otázku. Pořadí není určeno, kdo má myšlenku, ten ji řekne. Všechny nápady se bez
hodnocení zapisují a zápis je také výstupem, se kterým se dál pracuje.
Výhody:
- účastníci se mohou jednoduše inspirovat navzájem - myšlenka jednoho z nich inspiruje další k novým
nápadům
- všichni přítomní rozumí tomu, jak jsme k daným nápadům dospěli, což může usnadnit další proces
Nevýhody:
- brainstorming je náročný na schopnosti facilitátora řídit proces tak, aby nesklouzl k diskuzím a
hodnocení jednotlivých nápadů
- může se stát, že méně výrazní účastníci si své myšlenky nechají pro sebe (tomu lze předejít tím, že
facilitátor cíleně vyzve ty, kteří se příliš nezapojují)
- lidé, kteří se již někdy zúčastnili špatně vedeného brainstormingu, mohou mít tendenci tuto zkušenost
opakovat (řešením je na začátek techniku dobře uvést - osvětlit proč, co a jak bude probíhat)
 
Brainwritting
Jak název napovídá, je základem druhé techniky psaní. Účastníci na zadanou otázku odpovídají každý
sám písemně na papír. Po určitém čase (podle složitosti otázky doporučujeme 3 - 5 minut) si papíry
náhodně vymění. Poté co si přečtou odpovědi svého předchůdce, dopisují k nim další nápady. Následně si
papíry vymění ještě jednou tak, aby se k opět dostal nějaký jiný a znovu čtou a dopisují. Na závěr se
každému vrací papír s jeho původními myšlenkami, aby si mohl přečíst, co k tomu napadlo ostatní.
Výhody:
- všichni účastníci jsou zapojeni a současně každý z nich má možnost pracovat tempem, které mu
vyhovuje
- zatímco účastníci píší, facilitátor má prostor na přípravu další části nebo řešení nečekaných situací
- umožňuje pracovat na více různých otázkách současně
Nevýhody:
- stejné nápady se obvykle opakují vícekrát na různých papírech
- výstupy je potřeba dopracovat tak, aby vznikl společný výstup pro celou skupinu
- někdy bývá problémem nečitelnost zápisu (tomu může facilitátor předejít tím, že účastníky upozorní,
aby psali s ohledem na čtenáře, nejlépe tiskacím písmem)
 
 
 

Kolečko / Popcorn
Třetí technika je velmi jednoduchá. Je položena otázka a postupně se k ní vyjadřují všichni účastníci,
každý mluví jen jedenkrát. Pořadí může být buď dané pevně podle zasedacího pořádku (varianta
Kolečko) nebo se mluví v libovolném pořadí (varianta Popcorn). U obou variant je důležité, aby každý
dostal příležitost mluvit pouze jednou a všichni měli přibližně stejný prostor.
Výhody:
- technika je spravedlivá v tom, že všichni mají stejnou možnost se vyjádřit
- nestojí příliš času a je možné ji snadno použít bez předchozí přípravy
Nevýhody:
- pro některé účastníky může být nepříjemné mluvit před skupinou (facilitátor na to může reagovat
tím, že poskytne více času na přemýšlení než účastníci začnou odpovídat)
- hrozí ztráta pozornosti některých účastníků (neposlouchají ostatní, protože přemýšlí, co řeknou až
na ně přijde řada)
- stává se, že část skupiny odpovídá ve stylu: „Já to mám stejně jako ostatní.“ (v takové situaci může
facilitátor vyzvat účastníky, aby i tak myšlenku vyjádřili vlastními slovy)
 
Jak vybrat nejvhodnější techniku
V praxi nastávají různé situace a některá z technik může být vhodnější než ostatní. Obecně se dá říci,
že Brainstorming využijeme, pokud chceme sesbírat co největší množství nápadů a odpovědí na
jednoduchou otázku. Brainwritting je vhodný v situacích, kdy potřebujeme zpracovat složitější téma
zahrnující více dílčích otázek nebo máme různorodou skupinu. Kolečko / Popcorn použijeme ve chvíli,
kdy nám jde o rychlost a jednoduchost.
 
 
Zdroj  článku Edutica s. r. o.,  zde.

https://www.edutica.cz/clanky/tri-techniky-facilitace-pro-sber-informaci?utm_source=Edutica+newsletter&utm_campaign=a3772158d2-Blog+Kreativn%C3%AD+techniky+a+V%C3%BDcvik+facilitace_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_cd2249cdab-a3772158d2-314290229&ct=t(Blog_Kreatvni_techniky_a_Vycvik_facilitace_COPY_01)&mc_cid=a3772158d2&mc_eid=a8a03032a3
https://www.edutica.cz/clanky/tri-techniky-facilitace-pro-sber-informaci?utm_source=Edutica+newsletter&utm_campaign=a3772158d2-Blog+Kreativn%C3%AD+techniky+a+V%C3%BDcvik+facilitace_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_cd2249cdab-a3772158d2-314290229&ct=t(Blog_Kreatvni_techniky_a_Vycvik_facilitace_COPY_01)&mc_cid=a3772158d2&mc_eid=a8a03032a3


PŘÍLOHA
VZDĚLÁVACÍ LEKCE - KRAJINA V TÍSNI (FILM S PŘEDVÍDÁNÍM)

Žáci pomocí upravené metody „film s předvídáním“ pracují s dokumentárním filmem Petra Jančárka a
Aleše Tomáška - “Krajina v tísni”, který srozumitelně propojuje téma globální klimatické změny se
suchem v Česku a s problematikou zacházení s krajinou.
 
Cíle:
- Žák formuluje své myšlenky a hledá důkazy pro své předpoklady o pokračování filmu.
- Žák na základě řízeného zhlédnutí dokumentu shrne klíčové informace o změně klimatu, zacházení s
krajinou a suchu v Česku.
 
Čas: 90 minut
 
Tématické okruhy: jiné, občanství, participace, životní prostředí
 
Věk žáků: 2. stupeň ZŠ, střední škola
 
Celou lekci  naleznete zde.

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha.
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání
krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film
zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o
mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi
odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.
 
Dokumentární film KRAJINA V TÍSNI vyrobila společnost Člověk v tísni v souvislosti s masivní pomocí,
kterou opakovaně poskytuje při povodních v ČR. Hodinový televizní dokument poukazuje na
nezdravý stav české krajiny v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, zabývá se problematikou
vodního režimu a hospodaření s vodou v Čechách, akcentuje podceňované nebezpečí sucha. Jako
zjevný a viditelný symptom je ve filmu použit fenomén českých a moravských povodní posledních
desetiletí, které jsou stále v živé paměti obyvatel naší země. Celou problematiku pak předkládá v
globálních, celosvětových souvislostech. Jednou ze záměrně vybíraných cílových skupin diváků jsou
vlastníci zemědělské půdy, tedy přibližně 2,5 milionu lidí. Jen malá část z nich na vlastních pozemcích
sama hospodaří, většina svou půdu pronajímá za nevýhodných podmínek velkým zemědělským
holdingům. Narace dokumentu je volena tak, aby zároveň oslovoval mladé lidi, proto jsou ve filmu
použity nejen rozhovory s odborníky, dokumentární i historické záběry,ukazující probíraná témata,
řada exkluzivních leteckých záběrů české krajiny, ale také animovaný příběh, který diváka provází
celým dokumentem.
 
Film ke stažení  zde.

O FILMU  KRAJINA V TÍSNI

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/vyukove-lekce/film-s-predvidanim-krajina-v-tisni-46le
https://promitejity.cz/detail-filmu/86-krajina-v-tisni

