Ponuka školských programov a projektov pre
materské, základné a stredné školy
Enviróza
školský program a outdoorová hra
o environmentálnych záťažiach
Edukačný cieľ: hľadanie, určovanie,
získavanie a šírenie informácií
o environmentálnych záťažiach na
Slovensku prispieva k zvyšovaniu
povedomia o rizikách a dôležitosti riešenia
tohto problému. Program prebieha vo
formáte outdoorovej hry, prostredníctvom
webového portálu.
Cieľová skupina: základné a stredné školy
Viac informácií: www.enviroza.sk
Na túru s NATUROU
školský program zameraný na
poznávanie biodiverzity na Slovensku
Edukačný cieľ: budovanie vzťahu k prírode
a podporovanie tímovej práce žiakov
s využitím IKT.
Zameranie: monitorovanie a dokumentácia
vybraných rastlinných a živočíšnych druhov,
ale aj inváznych druhov rastlín priamo
v teréne. Žiaci, či školy môžu
prostredníctvom programu publikovať svoje
realizované ekologické projekty, či písať
o svojich postrehoch a zaujímavostiach
v prírode.
Cieľová skupina: základné a stredné školy
Viac informácií: www.snaturou2000.sk

Ekologická stopa
školský program zameraný na výpočet
ekologickej stopy školy
Edukačný cieľ: pochopenie a aktívna účasť
na znižovaní vplyvov našich každodenných
aktivít na okolité životné prostredie.
Zameranie: práca s internetovým
kalkulátorom na výpočet ekologickej stopy
školy.
Cieľová skupina: materské, základné
a stredné školy.
Viac informácií: www.ekostopa.sk
Poznávame hrou
školský program na regionálnej úrovni
so zameraním na ochranu životného
prostredia
Edukačný cieľ: zvyšovanie
environmentálneho povedomia v oblasti
ochrany životného prostredia v nadväznosti
na významné dni životného prostredia.
Zameranie: realizácia interaktívnych
tematických aktivít prezentujúcich
významné dni životného prostredia priamo
vo vašej škole.
Cieľová skupina: materské, základné a
stredné školy.
Viac informácií:
http://poznavamehrou.sazp.sk/

Triedim | Triediš| Triedime

Triedim, triediš, triedime
projekt triedenia odpadu na školách
Poslanie: motivovanie a zapojenie žiakov
do triedenia odpadu formou praktickej
environmentálnej výchovy, podporovanie
predchádzania vzniku a minimalizovania
odpadu. Projekt ponúka námety na

koordináciu činností pri triedení odpadu
celého školského kolektívu.
Zameranie: do učenia sa o odpadoch vniesť
nadšenie a snahu byť aktívny pri hľadaní
nových riešení.
Projekt zahŕňa: set troch farebných tašiek s
farebnou informačnou tabuľou, ktorý
dostane každá prihlásená škola. Manuál
Triedim, triediš, triedime pre učiteľov
základných škôl je voľne dostupný na
webovom portáli.
Cieľová skupina: I. stupeň základných škôl.
Viac informácií:
http://triedime.sazp.sk/

