STRUKTURA POBYTOVÉHO PROGRAMU TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Pobytový program Týden pro udržitelný život je postaven na projektu Ekodům, ve kterém žáci navrhují nízkoenergetický dům se sníženým negativním
dopadem na životní prostředí. V programu jsou pevné a volitelné bloky, ze kterých můžete vybírat (viz níže). Zahájení programu a čas ubytování plně
přizpůsobíme vašemu příjezdu (je možný i začátek až odpoledním programem, pak bychom vypustili jeden z programů).
Program nabízíme v pětidenní a třídenní variantě. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě.
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Poznámky k některým programům, seznámení s jejich zaměřením:
Dotekem k poznání – práce s předsudky a bouráním bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích, seznamovací program.
Jak jsme na tom? – stav životního prostředí České republiky, jeho vývoj v posledních několika letech.
Řemesla – výběr z řemesel jako výroba svíček ze včelího vosku, práce s lýkem, pečení chleba a podobně (preferujeme práci s přírodními materiály
či zužitkování odpadových materiálů).
Chudoba a Fair Trade – prožitkový a pocitový dopolední blok zaměřený na chudobu jako jeden s globálních problémů a představení systému Fair Trade.
Simulační či strategická hra – možný výběr ze tří: Fishbanks (strategická hra, ve které rybářské skupiny postupně vylovují ryby jako vyčerpatelný
obnovitelný přírodní zdroj), Obchvat a Větrná elektrárna (simulace veřejného zasedání zastupitelstva obce, kde se řeší s pomocí vžití se do přidělených
rolí závažný lokální problém).
Terénní exkurze – exkurze do vybrané lokality se zaměřením na krajinu a její využívání, vybraná biologická témata a především zážitky, průzkum jeskyní
a podobně. Doprava na exkurzi a pohyb v terénu je možný objednaným autobusem, hromadnou dopravou nebo na při dobrých sněhových podmínkách
na sněžnicích, kterými disponujeme. Pro mladší žáky nabízíme také Expedici přežití, kde si žáci vyzkouší své schopnosti přežití v zimních venkovních
podmínkách (například rozdělání ohně na sněhu) a vyzkoumají přizpůsobení organismů na zimu.
Ekologie do kapsy – seznámení s provozem budovy Rychty pomocí skupinového auditu a herní aktivity (ukázka pro následující projekt Ekodům).
Zadání projektu Ekodům – zadání a školení expertů k projektu zaměřenému na návrh nízkoenergetického domu s důrazem na celkové snížení negativních
dopadů stavby na životní prostředí.
Průzkum Krásenska – výběr vhodné lokality pro umístění navrhovaného domu a průzkum příkladů dobré i špatné praxe formou „orientačního běhu“.
Práce na projektu – skupinové zpracování zadaného projektu; výstupem je plakát, který žáci představí ostatním.
Výběr výukových programů: Řemesla, Jak jsme na tom?, Chudoba a Fair Trade.
Terénní exkurze Rudice (nebo jiná lokalita dle volby) s návaznou aktivitou dle domluvy.

