Enviróza

školský program a outdoorová hra o environmentálnych záťažiach
Edukačný cieľ: hľadanie, určovanie, získavanie a šírenie
informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku.
Program prispieva k zvyšovaniu povedomia o rizikách a
význame riešenia tohto problému, prebieha vo formáte
outdoorovej hry, prostredníctvom webového portálu.
Cieľová skupina: základné a stredné školy.
Viac informácií: www.enviroza.sk

TRIÓZA

súťaž o environmentálnych záťažiach v troch rôznych kreatívnych
formách
Edukačný cieľ: informovanie o problematike
environmentálnych záťaží prostredníctvom tvorby
fotografických snímok, informačných videí alebo vedeckofantastických príbehov. Súťaž sa realizuje v rámci školského
programu Enviróza ako sprievodná súťaž.
Zameranie: žiaci a študenti sa zapoja do súťaže vytvorením
odkazu pre svet, pre ľudstvo ako výstrahy pred vznikom
environmentálnych záťaží podľa princípov Land Art-u,
Waste Artu-u.

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy, verejnosť.
Viac informácií: www.ekostopa.sk/ekomerac

Na túru s NATUROU

školský program zameraný na mapovanie 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 priamo v teréne.
Cieľová skupina: základné a stredné školy.
Viac informácií: www.snaturou2000.sk

Poznávame hrou

školský program na regionálnej úrovni so zameraním na praktickú
environmentálnu výchovu
Edukačný cieľ: zvyšovanie environmentálneho povedomia
v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na
environmentálne významné dni životného prostredia.

Cieľová skupina: základné a stredné školy.

Zameranie: realizácia interaktívnych tematických aktivít,
prednášok a diskusií prezentujúcich významné dni životného
prostredia priamo vo vašej škole.

Viac informácií: www.enviroza.sk/trioza

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy.
Viac informácií: poznavamehrou.sazp.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

Ekomerač

Interaktívny samoobslužný nadrozmerný model Zeme pre výpočet
ekologickej stopy
Edukačný cieľ: uvedomenie si, čo sa skrýva pod pojmom
ekologická stopa. Čím väčšia ekologická stopa, tým väčší =
negatívnejší vplyv na naše životné prostredie.

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: vniesť do učenia sa o odpadoch nadšenie a snahu
byť aktívny.
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

Zelený svet

medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Poslanie súťaže: posilnenie vzťahu k prírode a životnému
prostrediu prostredníctvom rôznych výtvarných a digitálnych
techník.
Zameranie: podnietenie záujmu a rozvoj kritického myslenia
detí a mládeže v súvislosti s ochranou životného prostredia.
Cieľová skupina: materské, základné, špeciálne a stredné školy.
Viac informácií: zelenysvet.sazp.sk

Múdra príroda

literárna súťaž na vybranú environmentálnu tému
Poslanie súťaže: rozvíjanie environmentálneho cítenia
mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, ako aj
podpora ich literárnej tvorivosti.
Zameranie: motivovanie žiakov a študentov k zamysleniu
sa nad určenou témou a transformácia vlastných skúseností,
názorov a pocitov k prírode a životnému prostrediu do
originálnej literárnej práce.
Cieľová skupina: základné a stredné školy.
Viac informácií: mudrapriroda.sazp.sk

EnvirOtázniky

on-line vedomostná súťaž o životnom prostredí
Poslanie súťaže: otváranie rôznych environmentálnych tém, s
cieľom zvyšovať environmentálne povedomie a vedomosti o
životnom prostredí, udržateľnom rozvoji a angažovanosti vo
veciach verejných v škole, doma i v regióne.
Zameranie: viesť žiakov k čítaniu s porozumením, k štúdiu
odbornej literatúry, rozpoznávaniu pravdivých informácií a
rozvíjaniu ich kritického myslenia
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa základných škôl.
Viac informácií: www.envirotazniky.sk

Hypericum

pohybovo-vedomostná envirosúťaž
Poslanie súťaže: upriamenie pozornosti žiakov na svoj rodný
kraj, aby už od svojej mladosti obdivovali, spoznávali a ľúbili
svoju domovinu.

Zameranie: poznávanie prírodných hodnôt a kultúrneho
dedičstva regiónov Slovenska.
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa základných škôl.
Viac informácií: dropie.sazp.sk

Envirospektrum

fotografická outdoorová súťaž
Poslanie súťaže: zistiť akým spôsobom vníma dnešná mládež
prírodu a životné prostredie okolo seba cez objektívy ich
fotoaparátov.
Cieľová skupina: základné a stredné školy.
Viac informácií: envirospektrum.sazp.sk

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH
ENVIROMINIMUM

akreditovaný vzdelávací program zameraný na zvyšovanie environmentálneho povedomia pedagógov
Poslanie: rozvíjanie odborných vedomostí, didaktických
zručností a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania
v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom integrovať ju
do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských
školách.
Zameranie: vzdelávanie v 5 tematických oblastiach:
Environmentálna výchova v materských školách, Zelená v
materskej škole, Udržateľný rozvoj ako spôsob rozvoja detí
smerom k zdravému životnému prostrediu, Rozumná spotreba
v materských školách, Zdravý životný štýl.
Cieľová skupina: učitelia materských škôl.
Viac informácií: www.sazp.sk/zivotne-prostredie/
environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/vzdelavanie-ucitelov/
envirominimum.html

Ochrana prírody a krajiny

akreditovaný vzdelávací program v oblasti ochrany prírody a
krajiny
Poslanie: podporovať systematický kontinuálny profesijný
rast odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny tak,
aby mohli v rámci platnej legislatívy rozvíjať svoju kvalifikáciu
v súlade so svojimi individuálnymi potrebami a potrebami
organizácie.
Cieľová skupina: osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať

v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Viac informácií: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/
environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/vzdelavaniezamestnancov-statnej-spravy/vzdelavaci-program-ochranaprirody-a-krajiny.html

ŠIŠKA

festival environmentálnych výučbových programov
Poslanie: podporovať výmenu nápadov, skúseností a
materiálov v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.
Vytvoriť priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a
učebných pomôcok.
Cieľová skupina: pedagógovia, koordinátori a odborní
pracovníci environmentálnej výchovy a vzdelávania štátnych aj
mimovládnych organizácií.
Viac informácií: siska.sazp.sk

STREDISKO ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY SAŽP
DROPIE – Zemianska Olča
Ponúka:
jednodňové programy
viacdňové programy
lektorované exkurzie
náučné tematické
prezentácie
odborné prednášky
interaktívne aktivity

workshopy
tvorivé dielne
stálu expozíciu dropa
fúzatého
tematické výstavy
ukážkovú prírodnú záhradu
mini ZOO

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy,
rodiny, pedagógovia, koordinátori a odborní pracovníci
environmentálnej výchovy a vzdelávania štátnych aj
mimovládnych organizácií, záujemcovia o environmentálnu
výchovu.
Viac informácií: dropie.sazp.sk

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Tel: 048/ 4374 169, 4374 195
www.facebook.com/envirovychova
e-mail: o-vychova@sazp.sk
www.sazp.sk

PONUKA AKTIVÍT
ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA

