
 

                           

 

 

  

 
 

POZVÁNKA 
 

„Seznamte se s Ekoškolou“ 

 
zveme Vás na seminář 

pro všechny pedagogy, kteří by měli zájem se seznámit  
s mezinárodním programem Ekoškola. 

 
Datum a čas: 15. února 2012, 9,00 – 13,30 hod 
 
Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno 
(Od Hlavního nádraží tramvají č. 2 na zastávku Nemocnice Milosrdných bratří. Sejdete zpět proti směru jízdy asi 100 metrů vlevo, 
kam ústí ulice Kamenná. Naši budovu naleznete asi po 150 metrech po pravé straně.) 

 
Účastnický poplatek: bez poplatku 

 
Cílová skupina: pedagogové ze ZŠ a SŠ, kteří nejsou dosud do programu přihlášeni a rádi by o něm 
získali více informací. Koordinátoři programu z nově zapojených škol a noví koordinátoři programu z již 
dříve zapojených škol, kteří se s programem teprve seznamují a zajímají se o podrobnosti. 
 
Program:  
Mezinárodní program Ekoškola (Eco-schools) přináší škole metodiku praktických kroků vedoucích k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků v tématu environmentálního vzdělávání. Vede žáky ke spolupráci při analýze 
ekologického stavu školy, plánování i konkrétních činností vedoucích k pozitivním změnám ve škole. 
Program je nastaven jako systematický sled praktických činností, které žáci mohou přenášet ze školní 
výuky do své rodiny a každodenního života. 
Účastníci semináře se seznámí s metodikou a tématy programu, praktickou realizací na škole, využíváním 
pracovních materiálů programu, procesem a kritérii vedoucími k získání mezinárodního titulu Ekoškola. 
 
Aktuální výhodou pro školy v Jihomoravském kraji je možnost přihlášení do programu Ekoškola  
bez nutnosti platit vstupní poplatek. 
 
Cíle semináře 
Cílem semináře je, aby každý účastník na jeho závěru: 

- uvedl základní rozdíl mezi Ekoškolou jako (dlouhodobým) programem a (krátkodobým) projektem 
- vlastními slovy definoval hlavní cíl programu Ekoškola 
- popsal postup 7 kroků Ekoškoly a vysvětlil, co se děje v rámci jednotlivých kroků na škole 
- dal do souvislosti pravidla pro realizaci kroků a kritéria pro udělení titulu Ekoškola 
- měl přehled o tom, jaké materiály a služby může pro realizaci programu používat 
- rozlišoval roli žáků a sebe jako učitele v realizaci programu na škole 
- navrhnul způsob prezentace programu na své škole 

 
Lektoři: Mgr. Markéta Navrátilová 
 
Přihlášení: V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku nejpozději do 10. února 2012. Elektronická přihláška 
ke stažení na www.lipka.cz/kamenna v sekci kalendář akcí. 

 
Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová, marketa.navratilova@lipka.cz, tel. 543 420 821. 

 
 

 

 

http://www.lipka.cz/kamenna

