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CHCETE NAUČIT SEBE I SVÉ ŽÁKY PLÁNOVAT VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI OBYVATELI?

→

NOVÝ ROČNÍK PROGRAMU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
JE TADY!

PŘEMÝŠLÍTE, JAK PRAKTICKY NAPLNIT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA?

OTOČ

MÁTE CHUŤ ZKUSIT S ŽÁKY MĚNIT VAŠE OKOLÍ?

ZAJÍMÁTE SE O SKUTEČNÝ SVĚT ZA HRANICEMI ŠKOLY?

HLEDÁTE PODPORU PRO SVÉ PROJEKTY VE ŠKOLE A OBCI?

založená Nadací Partnerství



→ PUSŤTE SE DO TOHO S NÁMI A UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE, PRO DRUHÉ A PRO PŘÍRODU!

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V KOSTCE
- vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
- zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí
- výměna příkladů dobré praxe

Nenechte si ujít, aneb co školám nabízíme:
 → Akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele, ve kterém se dozvíte:

→ jak zapojit školu do života obce a společně s žáky, rodiči i občany
 plánovat a realizovat užitečné změny
→ jak nejlépe využít místních zajímavostí pro obohacení výuky
→ jak připravit vizi rozvoje místa, kde se nachází vaše škola
→ jak připravit a úspěšně realizovat školní projekty
→ jak obohatit výuku o témata jako jsou zeleň, veřejná prostranství, 
 odpady, energie, doprava, biopotraviny, místní kulturní dědictví a další
→ jak kreativně zapojit do výuky průřezová témata výchova demokratického 
 občana, environmentální výchova a výchova k myšlení v evropských 
 a globálních souvislostech

 Kurz se skládá: 
→ ze dvou jednodenních seminářů (23. 10. 2012 a 19. 2. 2013)
→ obhajoby úkolu vypracovaného účastníkem 
→ dalších podpůrných prostředků (metodická publikace, pracovní listy,
 výukové programy, e-learningová podpora a databáze projektů ostatních škol)

→ Konzultace při tvorbě vlastního projektu
→ Finanční podporu realizace vybraných projektů zapojených škol

Do kurzů Škola pro udržitelný život se můžete přihlásit již nyní. Neváhejte,
kapacity jsou omezené a první semináře začínají již na podzim!
Díky Evropskému sociálnímu fondu jsou kurzy v letošním roce zdarma.

Škola pro udržitelný život vám k tomu
nabízí propracované metodické zázemí
a podporu. Pomůžeme vám zapojit
žáky, celou školu i veřejnost a společně
vytvořit něco, co prospěje jak lidem,
tak životnímu prostředí.

Program stojí na principech místně
zakotveného učení, které přináší:
 › nové nápady pro výuku
  a využití v ŠVP
 › zvýšení kreditu školy u rodičů
  a veřejnosti
 › zviditelnění činnosti školy
 › rozvoj vztahů v obci ku prospěchu
  všech obyvatel

WWW.SKOLAPROZIVOT.CZ

Kontakt a informace:

Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání

Zdeňka Jičínská
736 473 849
zdenka.jicinska@lipka.cz




