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ÚVODNÍK

Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se vám na monitory počítačů odlehčené letní číslo Newsletteru, kde najdete především aktuální nabídky na letní či podzimní

akce a nabídky na účast v projektech. 

Protože léto je již na dosah a teprve doslova před pár dny se vyjasnilo, jak to bude s letními tábory, máme tu ještě jednu horkou nabídku na

letní tábor pro děti, již tradičně trochu vzdělávací, ale určitě i zábavný - ACT kemp od 13 let, zaměřený na klima. Jelikož se blíží uzávěrka

přihlášek, prosíme o rychlou distribuci k žákům a jejich rodičům, tábor je zdarma a mladí aktivní lidé jej určitě uvítají.

Další letní akce je zaměřena na zájemce o místně zakotvené učení, mrkněte na LETNÍ ŠKOLU MZU, uzávěrka za pár dní!

Po prázdninách se můžete se svou třídou, školou zapojit do programu Škola pro udržitelný život zaměřeného na klima, sledujte náš

web a nebo nám rovnou napište :-)

A pak je tu také již první informace o chystané konferenci o MZU v září, další informace hledejte brzy na našem webu a FB ŠUŽ. 

Pokud znáte aktivní nadšené mladé lidi, určitě je upozorněte na Kongres mladých k environmentálnímu vzdělávání, který se bude konat v

březnu 2022, ale registrace bude spuštěna již v září 2021!

Přejeme vám především pohodové léto a budeme se těšit na společné setkávání během našich i jiných inspirativních aktivit :-)



POZVÁNKA NA LETNÍ ŠKOLU MZU

Aktivní odkaz k přihlášení ZDE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTdQW-ZCzEav2dhKL_AusJG9WwXsuuawXf12PSXiwdsHddog/viewform


POZVÁNKA NA LETNÍ TÁBOR PRO KLIMA

Aktivní odkaz k přihlášení ZDE, uzávěrka přihlášek 22.6.!

https://forms.gle/sTBX3Jxa1riu6aaM6


SEVER zapojuje mladé lidi, vzdělavatele a samosprávu do ovlivňování klimatické změny v rámci grantové projektu Mladí pro

klima z programu Active Citizens Fund. Díky podpoře z Fondů EHP a Norska mají školy možnost se zapojit do realizace

aktivit směřujících k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni.

Zajímá tě téma klimatické změny? Chceš si vyzkoušet navrhnout a zrealizovat opatření vedoucí ke zmírnění dopadů klimatické

změny na místní úrovni? Jsi studentem SŠ či žákem ZŠ? Nebo jsi učitel, úředník či zástupce samosprávy s rozhodovací pravomocí?

Rád bys přispěl svojí aktivitou k vytvoření příkladu dobré praxe a ukázal tak dalším studentům, sousedům, co můžeme v místě, kde

žijeme, udělat pro zmírnění dopadů klimatické změny? 

Pak se neváhej zapojit do projektu Mladí pro klima, který aplikuje místně zakotvené učení na porozumění místním příčinám a

dopadům změn klimatu. 
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CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

V květnu proběhly první semináře pro učitele o klimatickém

vzdělávání, kde se učitelé mimo jiné dozvěděli, jak žáky v tomto

tématu vzdělávat. Na programu bylo například mapování
problémů a potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou

změnu, plánování a realizace praktických místních projektů
zmírňujících dopady klimatických změn v obci a hledání
souvislostí mezi naším místem a klimatickou změnou. 

https://www.skolaprozivot.cz/aktualita-3274/Pristi-skolni-rok-je-ten-pravy-pro-zapojeni-do-klimatickeho-programu-SUZ!.html


Pro účastníky projektu jsou dále připraveny vzdělávací semináře, odborné akce a celorepubliková konference. Dále budou aktivně

zpracovávat, za účasti místní komunity a pracovníků samosprávy, Místní akční plán pro klima, ze kterého budou realizovat

miniprojekt zmírňující dopady klimatických změn v obci. Na klimatická opatření (například kampaň „do školy na kole či pěšky“,

zadržování dešťové vody, aj.) je v projektu připravena finanční podpora (5 - 10 tis. Kč). 

Více informací včetně přihlášky do projektu naleznete ZDE.

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Pechancová

pavlina.pechancova@ekologickavychova.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení

kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
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NABÍDKA ÚČASTI V PROJEKTU

Na semináři vystoupil zástupce učitelů Dušan Vodnárek, který řekl: “Projekt má velké
přínosy jak pro žáky, tak pro učitele i pro vedení školy. Škola se pozitivně zapisuje do

povědomí veřejnosti i vedení obce, což otevírá dveře další spolupráci.” 

Žáci základní školy v Prachaticích říkají: ”Těšíme se na účast v projektu, že se naučíme

lépe komunikovat s dospělými a nebát se vyjádřit svůj názor. Také že se toho více

dozvíme o tom, co můžeme udělat pro ochranu naší planety i přímo u nás ve městě.”

https://www.skolaprozivot.cz/zapojte-se.html


Kde se vzalo MZU a jak je pojímáno v USA

 Zkušenosti ze zahraničí - Slovensko, Rakousko (program Roots & Shoots) 

Seznámení s výzkumy o MZU a jeho vlivu na výsledky a kompetence žáků

Kolegiální podpora jako nástroj servisního učení

Jak na MZU v praxi - sdílení učitelů, organizací, státní správy...

SEVER organizuje celonárodní konferenci o místně zakotveném učení!

 

17. 9. 2021 v Praze

 

Na jaká témata se můžete těšit?

Jak jsme převedli principy MZU do českého školství 

 

Podrobnosti a přihlášku  budeme uveřejňovat na webu skolaprozivot.cz a na FB  ŠUŽ 

 

KONFERENCE O MZU NA PODZIM 2021

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

http://skolaprozivot.cz/
https://www.facebook.com/skolaprozivot
https://www.facebook.com/skolaprozivot
https://www.facebook.com/skolaprozivot


POZVÁNKA NA KONGRES

MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO MLADÉ AKTIVNÍ LIDI 1/2
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Zapojte děti  do Hry za lepší  svět  a  seznamte je  tak s  C í l i  udrž itelného rozvoje

 

Zahrajte  s i  hru  za  svět ,  který  by  se l íbi l  nám všem,  a  otestujte své  vědomosti  o  g lobá ln ích c í lech.

Jako odměna vás na konci  čeká  inspirace,  jak  i  vy  sami  můžete př ispět  ke změně  k  lepšímu.  Doplňte

správné  otázky a  naučte se tak rozpoznat  všechny ikony 17  C í lů  udrž i te lného rozvoje  od OSN.

Skrze vědomostn í  kv íz pak poznejte problémy celého světa.

 

Hrát  můžete na tomto odkazu .

INSPIRACE

SYMBOLICKY NA DEN DĚTÍ BYLA PŘEDSTAVENA "HRA ZA LEPŠÍ SVĚT"

https://www.hrazalepsisvet.cz/
https://www.hrazalepsisvet.cz/


www.skolaprozivot.cz

www.sever.ekologickavychova.cz

https://www.facebook.com/skolaprozivot

E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz

Kontakt pro Newsletter: silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

 

Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro udržitelný život
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