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Za tým ŠUŽ a MZU

Silvie Kozlovská a Eliška Hájková

Středisko ekologické výchovy SEVER

ÚVODNÍK

Milé kolegyně, milí kolegové,

nové číslo Newsletteru ŠUŽ vzniká opět ve velmi nejisté době, přesto vám nabízíme možnost vyzkoušet si se svou třídou drobné aktivity

místně zakotveného učení, viz hned první příspěvek. 

Léto jsme prožili relativně běžným způsobem a z pohledu udržitelnosti vlastně velice příznivě - vesměs v naší domovině :-) Naší letní

novinkou byl kemp demokratického  občanství, z nějž vám přinášíme reportáž. Myslíme si, že práce s nadšenými mladými lidmi se osvědčila

a  chystáme se v ní pokračovat.

Během září proběhly plánované semináře ŠUŽ a MZU, díky kterým se nám rýsuje letošní skupina škol, které vstoupí do programu ŠUŽ. O

nových účastnících se zcela jistě budete postupně dozvídat ze stránek tohoto Newsletteru.  Ani v tomto čísle nechybí reportáž z realizující

školy, rozhovor s učitelem a představení dalších krajských koordinátorek.  V sekci inspirace se naplno projevil přesun aktivit do online

prostředí - letošní Týden globálního vzdělávání proběhne v listopadu a můžete se "připojit" i vy.

Přejeme vám  pevné zdraví a pozitivní naladění na velké výzvy, které jsou stále ještě před námi, ale věřme, že jsme na ně již mnohem lépe

připraveni. Ať už se to týká využití potenciálu online komunikace či příležitosti učit více venku :-)



Středisko ekologické výchovy SEVER nabízí v tomto školním roce zdarma pedagogům

možnost vyzkoušení nových, kratších aktivit, které rozvíjejí místně zakotvené učení nebo

mohou být univerzálním nástrojem jakékoliv projektové výuky. Jedná se o následující

aktivity, ke kterým vám zapůjčíme materiály, metodiku a zajistíme konzultační podporu: 

1) „Eko-mapa“: unikátně graficky zpracovaný a kreativní nástroj, díky kterému žáci

prakticky vytvářejí mapu svého místa – na speciální plachtu lepí symboly, jejichž pomocí

vybudují mapu své obce a dále také označují místa spojená s ekologicky šetrným životním

stylem (jako je fauna a flora, šetrné technologie, ekologické služby a mnoho dalšího).

Vyhotovenou mapu pak dále mohou představit zástupcům samosprávy, využít jako nevšední

turistický materiál nebo jako zásobník námětů pro projekt. Mapové znázornění je pro žáky

atraktivní, vizualizace vede k silnějšímu uvědomění, co a kde se skutečně okolo žáka děje,

přináší jiný aspekt "popisu problémů" než je běžně používaný popis verbální a číselný, žák

díky mapě vnímá i prostorové souvislosti mezi problémy.

2)  „Silné stránky VIA": aktivita, díky níž žáci odhalí své silné stránky a uvědomí si, jak právě

oni mohou přispět k řešení problémů nebo projektů a jak je využít pro svůj prospěch. Skrze

několik aktivit své silné stránky zjišťují – sami je vybírají z karet silných stránek (každá karta

obsahuje název silné stránky, ilustrační obrázek a také motto nebo příklad chování, které ji

dokazují), diskutují ve skupinkách a nakonec si je potvrdí skrze online test. 

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

HLEDÁME PEDAGOGY, KTEŘÍ BY OTESTOVALI NOVÉ AKTIVITY 

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ

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


3) „Cesta zážitků a zkušeností“: jedná se o reflexní, univerzální a zároveň

jednoduchou aktivitu, pedagog ji tak může využít na konci jakékoliv

projektové výuky. Žáci v menších skupinkách tvoří mapu zážitků a

zkušeností, které mají z projektu. Pomocí symbolů tvoří svoji cestu, kterou v

projektu prošli, vyznačují na ní své zážitky, důležité milníky, situace i

uvědomění. Symboly jsou metaforami, je tedy možné, že žáci se na své cestě

napili z Pramene zvědavosti, uvízli na Mostě plánování, kde je zasáhla Bouře

emocí a Mraky rozporů, ale nakonec naštěstí narazili na Vodopád řešení…

 

 

Všechny aktivity k vyzkoušení jsou popsány na stránkách Newsletteru,

pokud se o nich chcete dozvědět více (Aktivita 3 v tomto čísle, aktivity 1 a 2

v předešlých číslech).

Vytvoření aktivit bylo podpořeno z programu Erasmus+. 

Pro další informace můžete kontaktovat Kateřinu Borovinovou

 katerina.borovinova@ekologickavychova.cz.

CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU

HLEDÁME PEDAGOGY, KTEŘÍ BY OTESTOVALI NOVÉ AKTIVITY 

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ

pokračování

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


Asi už většina z  lidí postřehla, že život plyne neuvěřitelně rychle. Proto je velmi důležité se v životě umět zastavovat a

ohlížet se zpět. Když to neuděláme, tak pořád jen něco zažíváme, hromadíme vzpomínky, zážitky, ale lehce se může stát, že

se z nich nepoučíme nebo poučíme málo, že nějaké děje přehlédneme nebo si je neuvědomíme. Když životem jen

prolétneme, můžeme ztratit cestu nebo smysl naší cesty. Proto je důležité obracet se zpět, získávat odstup a nadhled nad

prožitými skutečnostmi. K tomu mimo deníku patří i aktivita MAPA ZKUŠENOSTÍ. 

V rámci mezinárodního obohacování metodik práce s mladými lidmi se Středisko ekologické výchovy SEVER chystá

testovat metodu reflexe MAPU ZKUŠENOSTÍ, která byla vyvinuta rumunskou organizací Noi Orizunturi a SEVERem

upravena k lepšímu využití v ŠUŽ.

Mapa zkušeností pracuje s 18 symboly, které mají pomoci žákům zreflektovat všechny fáze práce na projektu od příprav,

přes fázi radostí a obtíží až po závěrečné shrnutí a uvědomění.

Pokračování na další straně ...

MAPA ZKUŠENOSTÍ - METODA REFLEXE PROJEKTU

CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU



Jak aktivitu využít:

Po společném projití a připomenutí si všech kroků projektu, si

žáci v menších skupinkách tvoří mapu zážitků a zkušeností,

které zažili v rámci celého projektu. Pomocí symbolů vyznačují

na své cestě labyrintem zážitky, důležité milníky, situace i

uvědomění. Po vytvoření mapy ostatním prezentují, co je na

jejich cestě labyrintem potkalo, jak je to změnilo, co si z ní

odnáší.

Příklad prezentace projektu pomocí mapy zkušeností: 

Na začátku naší cesty nás ovanul vítr strachu, jestli to vůbec

celé zvládneme. Poté jsme našli a napili se z  pramene

zvědavosti, kde nás napadaly spousty otázek, které bychom

chtěli zjistit o naší obci. Poté co jsme přečkali bouři emocí z

toho, jak je těžké pracovat v tak velkém kolektivu, jsme

zasadili stromy důvěry a začali jsme si ve třídě více důvěřovat,

že každý udělá úkol jemu svěřený….

MAPA ZKUŠENOSTÍ - METODA REFLEXE PROJEKTU

pokračování

CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU

SEVER nabízí zdarma metodiku programu zaměřeného na reflexi projektu k vyzkoušení, můžete se obrátit na

Kateřinu Borovinovou (katerina.borovinova@ekologickavychova.cz).

 

Projekt Change your role, v rámci něhož testování metodiky probíhá, byl podpořen z programu Erasmus+.

Kategorie symbolů:



V čem vidíš přínosy ŠUŽ pro školy a v čem pro sebe?

Program rozvíjí odpovědné chování k místu, přírodě i lidem. Vede

děti k samostatnosti, přejímání odpovědnosti, zájmu o místo, učí

se sdělovat a obhajovat své názory. Zlepšuje vztahy učitelů a

žáků, školy s partnery v obci, zřizovatelem. Děti často přicházejí s

ojedinělými nápady řešení, mají jiné oči.

Program přesně zapadá do aktivit Lísky, můžeme nabízet další

témata pro koordinátory EVVO, rozvíjet spolupráci s aktivními

školami.

 

Jak bude probíhat ŠUŽ ve tvém kraji v příštích měsících, na co

se školy mohou těšit a jaké jsou tvé plány na rozvoj ŠUŽ

v dalších letech? 

Aktuálně máme 3 proškolené učitele, další se zajímají. Budeme

pracovat, využijeme metodiku a zkušenosti programu i projektů

Lísky. A určitě se budeme vzájemně inspirovat, v regionu i

celostátně. Důležité je podpořit aktivní učitele, vytvořit jim zázemí

a maximální servis.

PŘEDSTAVUJEME SE 

Pokračujeme již tradiční sérií představování  našich krajských koordinátorů .  Nejprve pojďme poznat koordinátorku  Zlínského kraje...

IVA KOUTNÁ

Iva pracuje ve vsetínské LÍSCE, což je regionální sdružení osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu,

vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje.

Jak ses dostala k programu ŠUŽ?

Program znám od samého počátku, vzhledem k aktivitám v

EVVO a spolupráci se SEVEREM. V roce 1999 jsme ve

Vsetíně realizovali s britskými lektory Geoffem Cooperem a

Johnem Gittinsem projekt Škola – místo k životu

(implementace MA21 do základních škol). Byla jsem svého

času i lektorkou programu ŠUŽ, nyní se ráda vracím.

Foto: archiv Ivy Koutné 



V čem vidíš přínosy ŠUŽ pro školy a v čem pro sebe?

Myslím, že se to dost prolíná. Program ŠUŽ  je pro mě výzva a myslím,

že i pro školy, které se do něj nově zapojí, či v něm již léta fungují.

Nové věci nás učí se zastavit a přemýšlet nad tím, kdo jsme, co

chceme od sebe i od druhých a jak toho můžeme dosáhnout. Pokud

se nám podaří být k sobě i druhým opravdoví a upřímní, nebát se dělat

chyby a nebrat se při tom všem zas tak moc vážně, jsme na dobré

cestě. Mně osobně zatím přinesl program ŠUŽ možnost potkat nové

úžasné lidi, s kterými je radost pracovat, za což jsem moc ráda :-).

 

Jak bude probíhat ŠUŽ ve tvém kraji v příštích měsících, na co se

školy mohou těšit a jaké jsou tvé plány na rozvoj ŠUŽ v dalších

letech? 

Ráda bych na jihu Čech program ŠUŽ dostala více do povědomí škol i

široké veřejnosti. Jelikož jsem od letošního školního roku nově

krajskou koordinátorkou programu Ekoškola, ráda bych se zaměřila na

užší propojení obou programů. Školám, které mi budou v rámci

programu ŠUŽ v tomto školním roce svěřeny, bych byla ráda oporou i

inspirátorkou. Jelikož považuji osobní kontakt za nejvíce přínosný pro

všechny věkové i zájmové skupiny, doufám, že nám současná situace

dovolí scházet se dle našich potřeb a přání. Mé heslo je:

Vstříc novým dobrodružstvím, a proto, vstříc ŠUŽ!

PŘEDSTAVUJEME SE 

Druhou z koordinátorek je Eva, se kterou  můžete mít to štěstí spolupracovat, pokud jste z Jihočeského kraje.  

EVA BÍNOVÁ

V Centru ekologické a globální výchovy Cassiopeia pracuji jako lektorka dva roky. Mimo to také učím biologii na Waldorfském lyceu v Českých

Budějovicích a nově také pracuji coby vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Když mi zbude nějaký čas, ráda se

toulám po horách, plovu po vodách či se měním v rozličné postavy na amatérských prknech, která znamenají svět.

Jak ses dostala k programu ŠUŽ?

Program ŠUŽ si mě našel přesně 20. 1. tohoto roku, dva dny

před třídenním seminářem pro konzultanty ŠUŽ v Horním

Maršově. Kolegyně, která se měla semináře zúčastnit, v daném

termínu nemohla, a tak nás napadlo geniální řešení. Jela jsem

místo ní já a jsem za to moc ráda!

Foto: archiv Evy Bínové 



Projekt D- DUR, o kterém jsme vás v

Newsletteru informovali, vyvrcholil

koncem července tohoto roku

uskutečněním DEMO KEMPU, tedy

kempu aktivního občanství pro

mladé lidi od 13 let.

Počasí se vydařilo a tak si parta

dívek a chlapců mohla užít pět dnů

nových zážitků, zkušeností,

přátelství i znalostí a dovedností.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

DEMO KEMP - rozvíjíme aktivní občanství mladých lidí

Střípky z kempu demokratického občanství

Poslechli jsme si rady odborníků a shlédli

zajímavé filmy - od velkých aktivistických

akcí Greenpeace po lokální iniciativu

studentů na své univerzitě. Výborným

tréninkem bylo i vyzkoušení prezentace

našich nápadů před ostatními.

Sami jsme zkusili naplánovat vlastní aktivní

počin. Škála našich záměrů byla široká - od

kampaně proti množírnám psů, přes osvětu

v oblasti duševního zdraví po založení

místa setkávání v místě bydliště. A ještě

jsme u toho zažili i nějakou tu legraci.

Co všechno jsme zažili? 

Je toho spoustu, tak jen namátkou...

Už víme, jak se dostat na místo, kam

nedosáhneme, umíme rozdělat oheň

bez pomoci sirek, máme jasno o tom,

jak se můžeme zapojit do dění v obci,

jak se ověřují informace, na koho se

obrátit, když se nám něco nelíbí nebo

když naopak chceme pomoci s naším

nápadem. 

https://www.edutica.cz/kurzy/graficka-facilitace?utm_source=Edutica+newsletter&utm_campaign=a63edb5aac-Blog+Kreativn%C3%AD+techniky+a+V%C3%BDcvik+facilitace_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_cd2249cdab-a63edb5aac-314290229&ct=t(Blog_Kreatvni_techniky_a_Vycvik_facilitace_COPY_04)&mc_cid=a63edb5aac&mc_eid=a8a03032a3
https://www.edutica.cz/kurzy/graficka-facilitace?utm_source=Edutica+newsletter&utm_campaign=a63edb5aac-Blog+Kreativn%C3%AD+techniky+a+V%C3%BDcvik+facilitace_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_cd2249cdab-a63edb5aac-314290229&ct=t(Blog_Kreatvni_techniky_a_Vycvik_facilitace_COPY_04)&mc_cid=a63edb5aac&mc_eid=a8a03032a3


ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

DEMO KEMP - rozvíjíme aktivní občanství mladých lidí

Inspirativní jsme byli vlastně i jeden pro druhého - mezi účastníky byly třeba i sestry Víravovy, oceňované youtuberky

"Sestry v akci", které se snaží podat poutavě téma udržitelnosti svým vrstevníkům. Každý vnesl kousek sebe a obohatil

tým svým přístupem. Zároveň nám zkušení lektoři i hosté předali své zkušenosti a dali nové impulsy našemu počínání. 

Výsledek? SEVER plánuje pokračování kempů a drží palce, aby nadšení a zápal těchto mladých lidí byl inspirací pro jejich

vrstevníky a způsobil lavinu zájmu mladých o dění kolem nás :-)



Jak to všechno začalo se dozvíte z článku

uveřejněného v místním zpravodaji

(Stěžeráček, jaro 2018, č. 88):

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ZŠ STĚŽERY -  ŠUŽ na prvním stupni? FUNGUJE TO!



Proběhlo plánované setkání s komunitou, kde žáci prezentovali

své nápady formou "stolečkování". Po diskuzi se zástupci obce

a dalších obyvatel se děti rozhodly pro realizaci projektového

záměru „Vycházkový okruh okolo hřbitova“.

Stezka „Potkávačka za humny“ byla otevřena v září 2018 při

akci „Stěžerské šlapačky“. Do jara 2019 pokračovaly některé

práce, jako např. úprava terénu, prořezání křovin a úklid okolí

stezky. Proto v červnu proběhlo „pouze“ slavnostní UKONČENÍ

PROJEKTU, které jsme spojili s naší školní ZAHRADNÍ

SLAVNOSTÍ v úterý 26. června 2018. 

Děti zahájily zahradní slavnost pásmem písniček. Čtvrťáci pak

provedli dospělé po stezce. Nebyli jsme sice na skutečné trase

za hřbitovem (asi kilometr od školy), ale představili jsme stezku

a její zastavení na naší školní zahradě. Žáci ukázali hotový koš

pro pejskaře, který byl vyroben v hodinách VV, fotografie ze

stezky na boso, kterou jsme již stihli dokončit, cedulky k

bylinkám, pítko pro živočichy a dubové lavičky, na které jsme

získali peníze od místní firmy Agrosem. Děti představily i ostatní

zastavení, která během příštího školního roku vybudujeme.  

ZŠ STĚŽERY -  ŠUŽ na prvním stupni? FUNGUJE TO!

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Celkově jsem byl velmi potěšen mírou zapojení žáků i jejich nadšením. Někteří přišli pracovat i

odpoledne ve svém volném čase. Žáky práce na projektu bavila. Při samotné práci se krásně

ukázaly volní vlastnosti jednotlivých dětí. Při závěrečném hodnocení školního roku mnoho dětí

napsalo, že je bavilo jak ověřování metodiky, tak především vlastní realizace projektového

návrhu.

A jak to dopadlo?

(text: Mgr. Radek Martinec, učitel, 2018)



Co o sobě říká Radek Martinec, učitel na prvním stupni ZŠ STĚŽERY?

Narodil jsem se v roce 1977 v Hradci Králové. Cestu k učitelství jsem si našel až později, a to díky skautingu. Práce s dětmi

mě bavila, a tak jsem místo chemie začal studovat pedagogiku. Učím dvacet let a jsem rád za každou hodinu, z které jsou děti

nadšené. Nejčastěji je to při terénní výuce v přírodě.

Ve volném čase mě baví cestování a poznávání nových míst. Mám rád cyklistiku, jízdu na koloběžce, běhání, procházky se

psem nebo v zimě běžky. Nejspokojenější jsem však na horách se svou rodinou.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELEM

Mgr. RADEK MARTINEC

Proč by si měla ŠUŽ vyzkoušet každá škola?

ŠUŽka je skvělý nástroj pro rozvíjení kompetencí žáků. Děti se naučí lépe spolupracovat, jsou komunikativnější, a

když se jim podaří realizovat jejich projekt, okamžitě vyrostou. Navíc to, co pracně vystavěly nikdy nebudou ničit a

budou mít větší respekt i k práci ostatních. A v neposlední řadě ji rád využívám do hodin přírodovědy.

O ŠUŽce jsem věděl již dříve. Požadavek na spolupráci školy s veřejností a vedením obce mě tehdy přišel náročný

a tento projekt jsem hodil za hlavu. V roce 2017 nás ale do pilotování metodiky lehce natlačila ředitelka školy a

jsem za to rád.  

Aktivity byly pro nás nové a bavily nás. ŠUŽkou jsme všichni žili celé dva roky a mnohému jsme se naučili děti i my

dospělí.



  Jak to vidíte, kdybyste měl realizovat ŠUŽ každoročně/ pravidelně? 

Realizace ŠUŽky, hlavně její závěrečná projektová část, je časově náročná. Na

druhou stranu se při ní děti úžasně vyvíjí. Každoroční realizaci bych asi nedával.

Jako třídní jsem u dětí dva roky, během kterých bych chtěl s  každou skupinou

ŠUŽku realizovat.

Co byste poradil učitelům, kteří se ŠUŽ začínají?

Otevřete si metodiku, vyzkoušejte s dětmi první aktivity a zjistíte, že to jde. Dobré

je najít si k sobě podobně smýšlejícího učitele, který vám přinese nové nápady,

pomůže s přípravou, poradí a podpoří vás.

Co přináší ŠUŽ Vám? 

Zajímavou náplň do hodin přírodovědy, vlastivědy, výtvarné výchovy, pracovních

činností nebo i češtiny. A navíc děti baví. Je to skvělý nástroj pro rozvíjení

kompetencí u žáků. 

A když se jdu projít po naší „Potkávačce za humny“, řeknu si: „Jo, jsme dobří. Tohle

všechno je tu díky nám.“ Tu práci samozřejmě vnímá pozitivně i široká veřejnost.

Překvapili  Vás žáci něčím v průběhu práce na projektu?

V září 2017 jsem ani netušil, co všechno s dětmi dokážeme. Obohatili jsme

vycházkový okruh, byli jsme součástí soutěže Vesnice roku, díky nám proběhl

Stoletý průvod a všude byly hlavními aktéry děti ve věku 9 a 10 let. Mají totiž

spoustu nápadů a elánu, která vás popožene vpřed v momentě, kdy už byste

chtěli zvolnit.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELEM

Mgr. RADEK MARTINEC - pokračování

Jak obtížné je realizovat SUŽ v běžné školní výuce? Co  Vám

pomáhá a co naopak práci komplikuje? 

Na realizaci ŠUŽky je potřeba vyčlenit poměrně dost hodin.

Některé se ideálně prolínají do předmětů, doplňují témata,

která stejně s dětmi chci probrat. Mnohdy jsme dokonce

napřed, děti se dozvědí víc, než bych jim předal v lavicích. Ale

jsou aktivity, na které si musím najít během týdne čas a

nějakou hodinu „obětovat“. Na prvním stupni mám výhodu, že

si ve své třídě učím většinu předmětů a mohu si vyčlenit

vícehodinový blok na plnění některých úkolů. Pokud je navíc

na škole tým učitelů, kteří si dokáží vyhovět a pomoct, jde to

téměř samo.

Co žáky na práci v ŠUŽ nejvíc baví, jaký vidíte největší

přínos pro žáky?

Aktivity v metodice byly pro děti i učitele něčím novým. Často

jsme pracovali venku, mimo školu, a děti to moc bavilo. Když

za vámi nadšeně přiběhnou kluci – fotbalisti se skleničkou

plnou bylin a ukazují vám pyšně svůj voňavý koktejl, je to

skvělý zážitek.  Hodně se nám osvědčily aktivity na vytváření

pravidel, kdy si děti na jednotlivá pravidla přijdou samy během

her. 

Velmi vydařený byl projektový den. Od místního kronikáře se

nám podařilo sehnat staré fotografie a děti pozorovaly

proměnu Stěžer za posledních 100 let. 

A tou pomyslnou třešničkou na dortu byla realizace projektu,

do které se všichni pustili s vervou. 

Slavnostním představením projektu pro nás však ŠUŽka

neskončila. Projekt dětí byl součástí soutěže Vesnice roku a

díky této třídě proběhl v obci i Stoletý průvod.

https://www.zretel.cz/skoleni/sablona-nove-metody-prace-ucitele-aktivizujici-formy-vyuky-na-zs-a-ss/
https://www.zretel.cz/skoleni/sablona-nove-metody-prace-ucitele-aktivizujici-formy-vyuky-na-zs-a-ss/
https://www.zretel.cz/skoleni/sablona-nove-metody-prace-ucitele-aktivizujici-formy-vyuky-na-zs-a-ss/


Prozkoumejte nab ídku střediska ekologické  výchovy

SEVER na tento školn í  rok,  věříme, že Vás něco

zaujme :-)

Na tomto odkazu  naleznete kompletn í  vzdě lávac í

nab ídku pro pedagogy i  pro žáky do Šablon.  

Chcete se stát koordinátorem EVVO na Vaší  škole?

Nab íz íme také  specializačn í  studium  pro školn í

koordinátory EVVO. 

Nab íz íme mimo j iné  semináře pro uč itele věnované

tématu školn í  zahrada a jej í  využ it í  ve výuce .

Pro v íce informac í  kontaktujte Hanu Kul ichovou,

hana.kulichova@ekologickavychova.cz .  

NABÍDKA SEVERU

KOMPLETNÍ NABÍDKA EVVO 2020/2021

https://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
https://sever.ekologickavychova.cz/pro-pedagogy/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-evvo/zakladni-informace/


Setkání pedagogů na téma: realizace environmentální výchovy na základní škole. 

Mezi pedagogy je mnoho neotřelých a osvědčených postupů, jak realizovat

environmentální výchovu. Mnozí z nich mohou být pro druhé inspirací, a naopak spousta

pedagogů uvítá příklady dobré praxe. Proč se navzájem neinspirovat, proč nezkusit sdílet

zkušenosti a nápady? Pro ty, kdo se chtějí zapojit, je určená naše „inspirativní kavárna“. 

Program bude upřesněn, zatím je vše otevřené, hledáme další příklady dobré praxe. Stále

ještě je možnost se zapojit se svými zkušenostmi a sdílet pak s ostatními svoje nápady a

zdařilé projekty.

 Přihlásit se je možné na e-mail: koci@zooliberec.cz.

Datum konání: ČT 19. 11. 2020, 14.00 – 17.00 hod 

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 

Lektoři: učitelé z praxe 

Akce je akreditována.  Účast ZDARMA.

AKCE JINÝCH ORGANIZACÍ

WORKSHOP UČITELÉ UČITELŮM 

ANEB 

„OTEVŘENÁ INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA“



ZAPOJTE SE DO TÝDNE GLOBÁLN ÍHO VZDĚLÁVÁN Í  2020 !

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na

vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. 

Letošní téma: klimatická změna

Jak se může zapojit Vaše škola?

Učte o tom, diskutujte … 

Zúčastněte se ONLINE Festivalu globálního vzdělávání  18. listopadu 2020. Můžete se těšit na panelovou diskuzi s odborníky na

téma “Klima se mění a my s ním” a navazující poutavé praktické workshopy.  Bude se konkrétněji věnovat způsobům, jak o klimatické

změně s žáky mluvit, a jak je učit pracovat s informacemi a jejich zdroji o ní. Je určen pro učitele ZŠ, SŠ, VŠ, žáky SŠ, studenty VŠ. 

Podrobnosti ZDE.

INSPIRACE

https://arpok.cz/pro-pedagogy/tyden-globalniho-vzdelavani/


ČESKO ZNÁ  NEJLEPŠÍ  PROJEKTY UDRŽ ITELNOSTI  PRO ROK 2020 .

OCENĚNY BYLY V CENÁCH SDGS

Ve čtvrtek 17. září se v zahradách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavností vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs,

ve kterých Asociace společenské odpovědnosti oceňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Vítězství si

odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života. Letošní novinkou byla speciální kategorie a kampaň ke změně klimatu. Při

příležitosti vyhlášení Cen SDGs 2020 bylo v zahradách Černínského paláce možné vidět unikátní desetimetrový model planety Země – terralónu

a výstavu fotografií Jana Saudka, které na podporu kampaně vznikly.

Podrobnosti o vítězích se můžete dočíst ZDE.

INSPIRACE

Foto: A-CSR)

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/cesko-zna-nejlepsi-projekty-udrzitelnosti-pro-rok-2020-oceneny-byly-v-cenach-sdgs/


E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz

Kontakt pro Newsletter: silvie.kozlovska@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
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