vzdelávací program

Prírodné záhrady
pomáhajú klíme
lektori: Štefan Szabó, Silvia Szabóová,
Natália Bránska, Jakub Andor
Milí kolegovia, pozývame Vás na účasť v projekte Klimatické záhrady pomáhajú klíme, ktorý Vám môže v novom
školskom roku významne uľahčiť vašu prácu v oblasti Environmentálnej výchovy (EV). V programe chceme:

PP

Poskytnúť pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy kontinuálne vzdelávanie a metodiku v
oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale
aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl.

PP

Ponúknuť metodické materiály a pomôcky, ktoré budú pomáhať učiteľom pri realizácii ekologických
vzdelávacích programov na škole aj mimo školy (v zmysle trendu “učíme sa v prírode”).

PP

Vybudovať dve klimatické záhrady, ktoré budú slúžiť ako ukážka implementácie adaptačných opatrení a
možnosti ich využitia pre zážitkové vzdelávanie, výchovno-vzdelávacie účely, ale aj pre iné školy v rámci
exkurzií.

Pomocou 4 odborných školení získate vedomosti o klimatickej zmene, globálnom otepľovaní a možnostiach ako niečo
zmeniť na škole či doma. Čakajú vás inšpirácie, zážitky, hry, metodické materiály a prax v budovaní dažďových záhrad
a klimatických záhrad. Odborné školenia sú pripravené samostatne pre MŠ a 1. stupeň ZŠ a zvlášť pre 2. stupeň ZŠ.
Podmienky:
Účastnícky poplatok 12 € za 4 školenia (platba na mieste). Poplatok zahŕňa občerstvenie.
V prípade otázok kontaktujte:
RNDr. Silvia Szabóová
mobil: 0904 951 139
e-mail: silvia.sosna@gmail.com
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Organizátor:

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.

Oblasti jednotlivých školení
1.

Malý človek – veľké zmeny
Ako sa budú prejavovať klimatické zmeny v našej krajine a čo to bude pre nás znamenať? Čo môžem urobiť ja ako
jednotlivec, učiteľ, rodič pre pozitívne ovplyvnenie našej klímy a pomoc Zemi? Je možné urobiť ešte viac? Môže
tak malý človek pomôcť tak veľkej Zemi? Aký majú význam úspory energií pre klímu? Aký je vplyv automobilov,
dopravy, priemyslu na klímu? Ako nám môžu v budúcnosti pomôcť obnoviteľné zdroje energií?

2. Sme súčasťou prírodného systému.
Bez osobného prístupu to nejde – čo má vplyv na pozitívne ovplyvňovanie klimatickej zmeny, má vplyv aj na nás
samých. Čo sú to modré a zelené riešenia pre mestá? Význam vody v krajine. Príklady adaptačných a mitigačných
opatrení, príklady ako predchádzať a zmierňovať nepriaznivé dôsledky zmien klímy.
3. Strom ku stromu, bude les.
Zvýšiť povedomie o skleníkovom efekte a o dôsledku zvýšených emisií skleníkových plynov. Zlepšiť pochopenie
významu zelene, stromov, kríkov a najmä zalesnených oblastí pre ochranu klímy. Ukázať riešenia, ktoré pomôžu
zlepšiť mikroklímu mesta, predchádzať záplavám a zmierňovať obdobia sucha a horúčav.
4. Globálne a lokálne súvislosti.
Môže sa moja použitá plastová fľaša dostať z koša až do sveta? Ako dokáže taká drobnosť prispieť k negatívnemu
vplyvu na našu klímu? Ako môžeme znížiť v každodennom živote náš dopad na životné prostredie? Prečo je
lepšie jazdiť na bicykli ako autom? Prečo je pestovanie lokálnych potravín dôležité a pomáha k zmierňovaniu
dopadu zmeny klímy? Smerovanie k bezodpadovej domácnosti/škole, tzv. Zero Waste.

prvé stretnutie
MŠ a 1. stupeň ZŠ – 16. októbra

○

2. stupeň ZŠ – 15. októbra

Prihlásení účastníci dostanú podrobnejšie inštrukcie.

Vyplnenú prihlášku pošlite v elektronickej podobe na mail silvia.sosna@gmail.com, alebo poštou na:
Ekocentrum SOSNA
Okružná ul. 17
044 31 Družstevná pri Hornáde

Prihláška

do projektu Klimatické záhrady pomáhajú klíme
Škola a adresa:
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Mobil:
E-mailová adresa:

Pečiatka a podpis riaditeľa školy:

