Stručný prehľad aktivít

Technická univerzita vo Zvolene
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akademický rok 2010/2011

Spolupráca s CEEV Živica na projekte „Návrh a realizácia vzdelávacej multimediálnej online platformy na tému energia 3. tisícročia“ (tvorba výukových programov, testovanie časti
z nich so študentmi FEE), výstupy: http://www.platforma.ekofond.sk/
Aj počas akademického roka 2010/2011 pracovali študenti FEE (+ 1 doktorandka LF + Z.
Gallayová) ako dobrovoľnícki konzultanti v medzinárodnom programe Zelená škola.
Študentky FEE Veronika Müllerová a Katarína Cesnaková (od júna 2011 absolventky FEE)
pracovali v Zaježovskej škole ako lektorky počas výučby predmetu „Holistická
environmentálna výchova“ (zriaďovateľom školy je CEEV Živica, člen Špirály).
Študentka FEE Miroslava Piláriková (od júna 2011 absolventka FEE) viedla „Regionálne
centrum Zvolen“ programu Zelená škola. Na základe jej aktívnej práce ako dobrovoľníckej
konzultantky v programe Zelená škola sa po ukončení štúdia na FEE zamestnala v Centre
environmentálnej a etickej výchovy Živica ako asistentka programu Zelená škola.
Študentka FEE Katarína Cesnaková (od júna 2011 absolventka) sa na základe aktívnej práce
dobrovoľníckej konzultantky v programe Zelená škola po ukončení štúdia na FEE zamestnala
v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica ako asistentka programu Zelená škola
a lektorka environmentálnych výučbových programov.
Zrealizované: ZIMNÝ SEMESTER
10. – 12. 9. 2010: školenie konzultantov pre nový ročník programu Zelená škola vo
Vzdelávacom centre Zaježová (účasť konzultantov)
29. 9. 2010, Zvolen: regionálny seminár pre Zelené školy a konzultantov
30. 9. 2010: Deň ekologického poľnohospodárstva pre študentov FEE, Centrum
environmentálnych aktivít v Trenčíne pre tento účel zapožičalo zdarma fotovýstavu BIONEBIO, poskytlo informačné materiály (vrátane spoločne vydanej brožúry BIOvarenie –
jednoducho, zdravo, chutne)
1., 2. 10. 2010: festival zodpovedného cestovania Iné cesty (koordinátor za TU Ing. S.
Turečeková LF, dobrovoľníci – študenti FEE)
21. – 22. 10. 2010, TU vo Zvolene: konferencia s medzinárodnou účasťou „Škola zmeny“
o participácii v environmentálnej výchove spojená s certifikáciou Zelených škôl (záštita
minister školstva, organizačný garant Špirála, odborný garant FEE)
9. - 10. 11. 2010, Zvolen: workshop „Udržateľný manažment prírodných zdrojov“ – účasť
študentov FEE, výstup: vytvorenie pracovných listov pre školy. Workshop je súčasťou
multilaterálneho projektu „Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých“
na podporu 7. miléniového rozvojového cieľa (Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť).

Na Slovensku v projekte participujú OZ Sosna a eRko, projekt je realizovaný s finančnou
podporou SlovakAid. Viac na http://www.spirala.sk/aktivity/cinnost/projekt-udrzatelnymanazment-prirodnych-zdrojov-pre-rozvoj-vsetkych
november 2011: Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne zapožičalo zdarma na TU
výstavu „Čo je chudoba“ (vznikla v spolupráci CEA s FEE za podpory Slovak Aid), ktorú
sme použili vo výuke predmetu Environmentálna výchova pri výučbovom programe o fair
trade pre študentov FEE ako aj celouniverzitného programu
december 2011: študenti FEE testovali a pripomienkovali modul 8 „Bezpečnosť potravín“
v rámci on-line projektu spotrebiteľského vzdelávania DOLCETA (zahŕňa 27 krajín EÚ, za
SR gescia CEEV Živica), Z. Gallayová pripomienkovala využitie modulu vo výučbe na FEE
(viac http://www.dolceta.eu)
Zrealizované: LETNÝ SEMESTER
11.2. 2011, Zvolen: regionálny seminár pre Zelené školy a konzultantov
23. – 15. 3. 2011: kurz pre študentov predmetu Metódy environmentálnej výchovy FEE „Ako
na to energeticky“ vo Vzdelávacom centre Zaježová (pripravili a realizovali OZ Sosna
a CEEV Živica)
15. – 17. 4. 2011, Vzdelávacie centrum Zaježová: kurz Jarné rozkvitanie – účasť študentiek
FEE
6. – 8. 5. 2011, Vzdelávacie centrum Zaježová: školenie konzultantov programu Zelená škola
k hodnoteniu škôl
6. 6. 2011, CEA Trenčín: konferencia o cezhraničnej spolupráci v environmentálnej výchove
– účasť študentiek FEE
15. 6. 2011, FEE: informačné stretnutie k medzinárodnému vzdelávaciemu programu „Mladí
reportéri pre životné prostredie“, do ktorého sa od septembra 2011 zapoja aj študenti FEE,
viac na http://www.mladireporteri.sk/
jún 2011: spolupráca v projekte CEEV Živica Bohatstvo rozvojových krajín 2 (Z. Gallayová
členka hodnotiacej komisie študentských prác), výstupy: http://www.bohatstvonarodov.sk/
3. – 4. 7.2011: rada Zelenej školy a hodnotenie škôl zapojených v programe Zelená škola
(účasť konzultantov Zelenej školy)
27. 7. a 24.8. 2011 FEE: pohovory so záujemcami o prácu dobrovoľníka v programe Zelená
škola (Z. Gallayová členka komisie). Pohovorov sa úspešne zúčastnili aj študenti FEE.
25. 8. 2011, TU vo Zvolene: stretnutie pracovnej skupiny pre Zelené materské školy (Z.
Gallayová členka) – príprava metodických materiálov
+ spolupráca pri tvorbe časopisu Ďalekohľad
Spracovala Z. Gallayová, 25. 8. 2011

