Nikto z nás nežije na izolovanom ostrove a čokoľvek spravíme sa prejaví jednak v inej časti
sveta a jednak v budúcnosti.
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Všetko so všetkým súvisí. Blahobyt „civilizovaných“
krajín vychádzal stáročia zo stabilnej klímy a neskôr z
fosílnych palív.

Tieto predpoklady sa však postupne menia a už
dnes vidíme dôsledky zmeny klímy. Jedným z
nich je aj nebývalý pohyb obyvateľov krajín, kde
už životné prostredie nie je v dobrom stave.
U nás sa prejavuje zmena výkyvmi teplôt, veľa
sa hovorí o záplavách a suchu.

Klimatické zmeny sú fenomén 21. storočia a sú jednou z
najvacsí́ch vý ziev environmentálnej politiky. Globálne
otepľovanie zjavne prebieha a je rý chlejsie ako sa
predpokladalo - do roku 2100 sa predpokladá nárast
priemernej teploty o 1,5 – 4,5 °C.

Môžeme s tým spraviť niečo aj MY na Slovensku? Vieme sa tomu vyhnúť?
Čo o tom vedia mladí ľudia, študenti vašej školy?
Pretože práve ONI budú znášať tieto dôsledky vo svojej dospelosti.
V rámci vyučovania školy nemajú veľa kapacít im tieto informácie sprostredkovať – a preto
je tu Nadácia Ekopolis.

Zapojte sa s nami do projektu ENVIROvzdelávanie mladých.
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Cieľom projektu

je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému
Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Vzdelávanie sa v tomto
roku uskutoční na 9 stredných školách. Prostredníctvom projektu chceme poskytnúť
informácie mladým ľuďom o hlavných problémoch životného prostredia, inšpirovať ich
ku zmenám na lokálnej úrovni a finančne podporiť realizáciu návrhov študentov.
Pre každú školu máme pripravené
Prednáška
S lektorom Jurajom Mesíkom o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom
prostredí pre 50 študentov (2.-3. ročník).
Workshop
Študenti v skupinách navrhnú opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či
skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza škola.
Certifikát
Študenti získajú certifikát z environmentálneho vzdelávania zameraného na adaptácie na
zmeny klímy a brožúru legislatívneho minima.
Výhra
Tri školy získajú na realizáciu svojich projektov každá po 1000 €, ocenené budú tri najlepšie
nápady
Instagram súťaž
Tento rok máme novinku ENVIROvzdelávania pre celé Slovensko. Výherca získa odmenu
v hodnote 500 eur.
O lektorovi:
MUDr. Juraj Mesík vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Martine. Do roku 2002 bol riaditeľom Nadácie Ekopolis a pôsobil v
správnych radách viacerých mimovládnych organizácií. V rokoch 2003 až
2008 pracoval ako špecialista v Svetovej banke vo Washingtone na
projektoch v Tanzánii, Nigérii, Moldavsku, Thajsku a v ďalších rozvojových
krajinách. V súčasnosti prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Palackého univerzite v
Olomouci.

Novinkou tohoto ročníka je Instagramová súťaž „Daj odpadu druhú šancu“,
kde budú študenti z celého Slovenska „upcyklovať“ (napr. PET fľaše) a
zverejňovať svoje výtvory na Instagrame. Víťaz získa cenu v hodnote 500
eur. Viac informácií už čoskoro!
WWW.EKOPOLIS.SK
Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
tel:/fax: 048-4145259, e-mail: ekopolis@ekopolis.sk
IČO: 00631736, DIČ: 2021108661, číslo účtu: SK31 7500 0000 0003 2652 8163

PARTNER PROJEKTU

Podrobný harmonogram:
Máj / jún 2018 – realizácia vzdelávania na školách v dĺžke 3 vyučovacie hodiny,
v nasledovnej štruktúre:
-

prednáška Juraja Mesí́ka o globá lnych problé moch, klimatický ch zmená ch a
životnom prostredí (prednáška bude spojená s diskusiou),

-

v nadväznosti na prednášku prebehne workshop pre študentov. Študenti budú
pracovať pod vedením facilitátora za použitia metód neformálneho vzdelávania s
cieľom získať nové vedomosti a kompetencie. Cieľom workshopu bude premietnuť
predstavené globálne problémy na lokálnu úroveň a nájsť male a efektívne riešenia,
ktoré sú v silách samotných obyvateľov miest. Študenti v skupinách identifikujú
opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu
pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola, na negatívne
dôsledky klimatickej zmeny, zlepšiť dostupnosť potravín či energie.

-

Navrhnuté opatrenia bude môcť škola individuálne neskôr rozpracovať do plánu, a
postupne realizovať. Predpokladáme, že pôjde napr. o opatrenia ako vysádzanie
ovocný ch dreví́n, premena castí́ skolský ch areá lov na jedlé zá hrady, zadrziavanie
dažďovej vody, podpora dochádzania do školy nie autami, triedenie odpadu a pod.
Tieto navrhnuté opatrenia za skolu budú zá roven sú ťazný m ná vrhom.

-

V rámci každej zapojenej školy distribuujeme legislatívne minimum pre mladý ch ľudí́
(praktické zhrnutie o kompetenciách v komunálnej politike, VZN, petíciách, ...) a
natočíme video – rozhovory so študentami o príkladoch dobrej praxe (pojde o
zhrnutie ná padov mladý ch ľudí́ z workshopu, ktoré mozu byť vseobecne
aplikovateľné).

30. jún 2018 – školy zašlú súťažné návrhy
Júl 2018 – zasadnutie odbornej komisie a výber najlepších návrhov
August / september 2018 – 3 víťazné školy získajú finančnú odmenu 1 000 eur a realizujú
navrhované opatrenie; vyhodnotenie Instagram súťaže “Daj odpadu druhú šancu”. Víťaz
získa cenu v hodnote 500 eur.
Október 2018 – slávnostné vyhlásenie výsledkov na jednej z výherných škôl
Kontakt: Martina Ragalová, Nadácia Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk , 0908 371 289
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