Ekologie (nejen) ve školách

Pro informovanost, inspiraci, zpestření, rozšíření vědomí, diskusi, první zkušenosti s ekologickými tématy lze využít jednorázově či jako cyklus výstavy (1 Putovní výstavy), rozšířit ekologii jako průřezové téma celou školou či výukou (2 Projekty) a aktivně a společně se vzdělávat (3 Vzdělávání, školení, semináře (nejen pro učitele), 4 Přednášky, besedy, semináře, vzdělávací programy (nejen pro děti a studenty)).

Možnosti seminářů, přednášek, školení je mnoho, lze je sledovat například v Kalendáři akcí v občanském sektoru (http://kalendar.ecn.cz/). Stejně tak vzdělávací programy poskytují různé organizace v jednotlivých regionech, viz nejen Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz/).


1 Putovní výstavy
- do prostor škol, knihoven, kluboven, informačních center, městských, krajských či obecních úřadů, soukromých i veřejných prostor
- většinou jsou půjčované zadarmo, případně se hradí cestovné - zaslání poštou, objednávat lze osobně, telefonicky, přes e-mail či elektronické formuláře

2 Projekty
- systematická změna tváře školy (Ekoškola), způsobu výuky

3 Vzdělávání, školení, semináře (nejen pro učitele)

4 Přednášky, besedy, semináře, vzdělávací programy (nejen pro děti a studenty)


David Šeterle, david.seterle@seznam.cz

1 Putovní výstavy

Hnutí DUHA (http://www.hnutiduha.cz, Jiřina Popelková, jirina.popelkova@hnutiduha.cz, tel. 585 228 584)
- Chcete to zabalit? (20 tenkých panelů A2 o obalových odpadech třídění; různé druhy obalů, dopady jejich používání na životní prostředí, ekoznačky, nápady, jak se bez obalů obejít)
- Krajina na talíři (10 lněných pláten o rozměrech 140×80 cm, které je možno zavěsit na skoby; o důsledcích dovozu potravin z jiných kontinentů, o nebezpečí chemických hnojiv a pesticidů, jak se obejít bez velkochovů a kde sehnat zdravé biopotraviny)
- Les a lidé (28 laminovaných papírových archů formátu A1; rozdíly mezi přirozeným lesem a smrkovou monokulturou, vliv myslivosti na kvalitu lesa, zásahy proti kůrovci v šumavském národním parku)


Sdružení Arnika (http://papir.arnika.ort/, papir@arnika.org, 222 781 471)
- Papír jako surovina (9 papírových panelů v laminaci o rozměrech 70 x 100 cm, panely se dají  zavěsit za háčky na stojan nebo zeď; papír a lesy, papírenský průmysl a životní prostředí, recyklace papíru ve světě a u nás, užití papíru v kancelářích, šetrné papírování, jak zvýšit recyklaci, jak ušetřit papír)


Nesehnutí (http://www.nesehnuti.cz/, brno@nesehnuti.cz, 543 245 342)
- možnost doplnění o besedu, workshop či informační letáky
- Uprchlíci u nás (7 panelů formátu 70 x 100 cm; proč z popsaných zemí lidé utíkají a proč hledají ochranu právě v ČR)
- Zaostřeno na hypermarkety (11 panelů formátu 70 x 100 cm; negativní dopady expanze obřích nákupních center)
- Zbraně, nebo lidská práva? (8 panelů formátu 70 x 100 cm; následky nekontrolovaného obchodu se zbraněmi, utrpení rozvojových zemí, kontrast skutečného uplatnění zbrojních zásilek a fotografií ve vitrínách zbrojařských veletrhů
- Za svobodu pro Tibet (15 barevných fotografií formátu 30 x 45 cm v lehkých rámech, 2 panely formátu A3 a A4 navíc; porušování lidských práv v Tibetu)
- Proč práva zvířat (7 velkých panelů formátu zhruba 80 x 110 cm; problematika týrání zvířat na kožešinových farmách, při lovu kožešinových zvířat, ve velkochovech a při transportu hospodářských zvířat nebo v cirkusech, zvířata v pokusných laboratořích
- Ženská práva jsou lidská práva aneb Kampak, panenko? (nejrůznější aspekty feminismu, boje za ženská práva, rovné příležitosti či každodenní stereotypy v naší společnosti)


Ekodům o. s. (http://www.ekodum.ecn.cz, ekodum@ekodum.cz)
- Harmonie, ekologie a ekonomie v bydlení. Výstava pro města České republiky. (více než 25 panelů a několik modelů; současné trendy v bydlení spojené s udržitelným stavěním, zaměřeného na kvalitu, ekonomiku a omezení negativních vlivů na životní prostředí)


Svoboda zvířat (http://www.svobodazvirat.cz/, ekovychova@svobodazvirat.cz)
- Informační nástěnky (několik sérií čtyř informačních nástěnek zhotovených na lehkém zalaminovaném kartonu; informace o kožešinové módě, vivisekci, cirkusech, podmínkách  chovu  hospodářských zvířat a o Svobodě zvířat a jejích  aktivitách)


EKO-KOM (http://www.ekokom.cz/, Martina Stejskalová: 729 848 301)
- Tonda Obal na cestách (prohlídka  výstavy s výkladem školeného a certifikovaného lektora a hrou  trvá cca  45 min; pro žáky druhého stupně základních škol,proč se třídí odpady, co se třídí, jak se odpady recyklují)


Ekodomov o. s. (http://www.ekodomov.cz/, info@ekodomov.cz, 234 697 402)
- Informační stan o bioodpadech a kompostování (informační panely, ukázky  sběrných prostředků pro separaci bioodpadu, ukázky kompostování  a  vermikompostování, štěpkovač a kompostér, hry o třídění odpadu a bioodpadu, letáky a pro děti pexesa, záložky, vybarvovací obrázky; problematika třídění  bioodpadu a domácího a komunitního kompostování)


Hnutí Brontosaurus (http://www.brontosaurus.cz/, hnuti@brontosaurus.cz, 544 215 585)
- Ekostan (aktuální témata ochrany životního prostředí, prezentace činnosti Hnutí Brontosaurus, doprovodný program - besedy, soutěže, tvořivé aktivity)

2 Projekty

Sdružení TEREZA (http://www.terezanet.cz/)
- Ekoškola (!!!)(mezinárodní projekt určený  základním i středním školám; možnost získání titulu Ekoškola; součástí mezinárodní sítě Ecoschools, projektu FEE; propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními i praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu; získání odborné pomoci, materiálů, možnost získání mezinárodního titulu Ekoškola; http://www.eco-schools.org, ekoskola@terezanet.cz)


- Globe (dlouhodobý  mezinárodní projekt určený pro 2. stupeň základních škol  a pro  střední školy; „Studenti  prostřednictvím měření a pozorování, prováděných v okolí  školy,  poznávají přírodu kolem sebe, získávají k ní  kladný vztah a s tím i potřebu její  ochrany. Data, která  studenti získají, odesílají ke zpracování do NASA (USA).  Zpracované  výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu  využití.“ http://www.globe.gov, globe@terezanet.cz)


- Les ve škole (pro děti ve věku 6-14 let; lze zařadit do vyučování; lesveskole@terezanet.cz)
- Kyselý déšť
- Živá voda pro obec 
- Za tajemstvím vody
- Nebojme se odpadů
- Tři kroky k aktivnímu vyučování
- Krajina za školou


Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz/, info@pavucina-sev.cz, 234 621 386)
- Národní síť středisek ekologické výchovy (celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou  výchovu, vzdělávání a  osvětu)
- Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (M. R. K. E. V.; vytváření funkčních systémů školního a mimoškolního EVVO,  rozvíjení a podporování  regionální sítě pedagogických pracovníků,  škol a dalších organizací zabývajících  se EVVO, podporování  procesu vytváření a realizace školních programů EVVO)


Projekt ZUni (http://www.acsa.vutbr.cz/zuni)
- Projekt Zelená univerzita (zavádění základních aspektů udržitelného rozvoje na českých VŠ; publika s návodem, co a jak dělat pro funkční a efektivní opatření)


Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
- Databáze EVVO (http://www.ceu.cz/EDU/evvo/evvo.htm
- Projekty
- Financování (Databáze finančních zdrojů, Databáze grantů a další odkazy)



3 Vzdělávání, školení, semináře (nejen pro učitele)

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (http://www.pavucina-sev.cz/, info@pavucina-sev.cz, 234 621 386)
- Vzdělávání školních koordinátorů EVVO


Waldorfská pedagogika v ČR (http://www.waldorf.cz/
- Seminář eurytmie (Hana Giteva, 728 220 206, hana.giteva@post.cz)
- Seminář léčené pedagogiky (Jana Vášová, 272 930 617, sssjak@volny.cz)
- Seminář pro učitele základních škol (Břetislav Kožušník, 596 628 813, Bret.Kozusnik@seznam.cz)
- Seminář pro učitele mateřských škol (Růžena Janatová, ruzenajanatova@seznam.cz)
- 1 až 3 leté studium waldorfské pedagogiky (tomas@zuzak.com)


Chaloupky o. p. s. (http://www.chaloupky.cz/, info@chaloupky.cz, 568 870 434)
(semináře na zakázku)
- Využití školních zahrad pro ekologickou výchovu dětí
- Praktická ekologická výchova
- Odpady - problém nás všech
- Přírodovědné stezky pro MŠ


Agentura Gaia (http://gaia.ecn.cz/, marie.haisova@seznam.cz, http://www.mariehaisova.cz/)
(dílny, přednášky, praktická cvičení; cyklus přednášek Myšlenka - Slovo - Čin)
- Čas a řízení vlastního života
- Prostředí, které formujeme a které formuje nás 
- Umění kritizovat a kritiku přijímat
- Organizace a spolupráce
- Sebevědomí, mužský a ženský princip
- Vnitřní a vnější aktivita 


Sdružení TEREZA (http://www.terezanet.cz/, Martina  Lafatová, martina.lafatova@terezanet.cz, 224 81 68 68)
(semináře)
- Rámcový vzdělávací program
- Průřezové téma enviromentální výchova
- Praktikum znalostí a dovedností)


ČSOP Zvoneček (http://www.cev-zvonecek.cz/, honza.vrtiska@zsvrane.cz, Katka Vrtišková: 777 365 772)
(semináře a dílny)
- Realizace EVVO na  základní škole na příkladu jedné ZŠ
- Globální výchova jako vyučovací předmět 
- Využití projektového vyučování a projektů ve školní  praxi 
- Simulační hry jako pomocník při realizaci EVVO
- Občan ČR a ochrana přírody
- Ochrana biodiverzity na maloplošných chráněných  územích
- Využití terénních exkurzí k zatraktivnění výuky  přírodopisu 


SEV Toulcův dvůr (http://www.toulcuvdvur.cz/, Ing. Tomáš Hodina, hodina@toulcuvdvur.cz, 271 750 548)
- Semináře pro pedagogy (vždy na jednotlivá období)
- Ekologické výukové programy pro školy (pro MŠ, I., II. stupeň ZŠ, SŠ, sváteční programy, zimní tvořivé programy, terénní exkurze, pro pedagogy)


Ekocentrum Podhoubí (http://www.podhoubi.cz/)
- Cyklus Interaktivní metody v EV


Ekodomov o. s. (http://www.ekodomov.cz/, info@ekodomov.cz, 234 697 402)
- Školení Mistrů nulového odpadu (snižování produkce odpadů pomocí kvalifikovaného poradenství spoluobčanům, jak předcházet vzniku odpadů, následně třídit a využívat jednotlivé složky odpadů)
- Semináře (pro pracovníky neziskových organizací, veřejné správy, pedagogické správy, pedagogické pracovníky, děti a mládež ve školách; informace o bioodpadech a kompostování)


ČSOP Kosenka (http://www.kosenka.cz/, kosenka@mail.walachia.cz, 577 320 145)
- Obnova a zachování lidových tradic
- Obnova a záchrana lidových řemesel 
- Nabídka kurzů lidových řemesel


EKO-KOM (http://www.ekokom.cz/, Martina Stejskalová: 729 848 301)
- Odpady a obaly (pro učitele ZŠ; vznik, skladba, třídění, skladování a zneškodnění komunálních odpadů)


PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců ČR (http://www.pro-bio.cz/)
- Odborné semináře (v regionálních centrech svazu PRO-BIO; ekologické zemědělství a regionální rozvoj)

Studio ARC (Oldřich Holzman, arc@arc.cz, 235 311 622)
- Semináře a přednášky (celostní architektura)

4 Přednášky, besedy, semináře, vzdělávací programy (nejen pro děti a studenty)

Nesehnutí (http://www.nesehnuti.cz/, brno@nesehnuti.cz, 543 245 342)
Přednášky:
- Zaostřeno na hypermarkety
- Militarismus není řešení
- Současné Bělorusko
- Kavkaz
- Uprchlíci v České republice
- Jaké je to být uprchlíkem
- Genderové stereotypy
- Rovné příležitosti žen a mužů
- Násilí na ženách
Workshopy:
- Proč lidská práva?
- Hravě k ochraně životního prostředí


Svoboda zvířat (http://www.svobodazvirat.cz/, ekovychova@svobodazvirat.cz)
(ekovýchova, přednášky a besedy: MŠ a 1. stupeň ZŠ)
- Domácí mazlíčci
- Nebezpečné odpadky?
- Jak si u nás žijí medvědi?
- Hurá do cirkusu
(2. stupeň ZŠ)
- Život „hospodářských“ zvířat
- Pokusy na zvířatech
- Daň za kožichy
- Vegetariánství


Společnost přátel přírody (http://www.cmelak.cz/, spp@cmelak.cz)
- Programy pro MŠ, 1., 2. stupeň ZŠ, SŠ, terénní jednodenní a vícedenní programy


EKO-KOM (http://www.ekokom.cz/, Martina Stejskalová: 729 848 301)
- Vzdělávací program (pro děti ve věku od 8 do 13 let; podpora  vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů)

