Spolupráca medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a organizáciou Špirála
akademický rok 2009/2010
Zrealizované: ZIMNÝ SEMESTER
Od 1. 9. 2010 pracuje 10 študentov FEE ako dobrovoľnícki konzultanti v medzinárodnom
programe Zelená škola (+ 1 doktorandka LF + Z. Gallayová)
Od 1. 9. 2010: v Zaježovskej škole (CEEV Živica) sa na výučbe predmetu „Holistická
environmentálna výchova“ počas celého školského roka podieľajú 2 študentky FEE –
Veronika Müllerová a Katarína Cesnaková
20. – 25. 9. 2009: tréning pre pilotné školy v programe Zelená škola zameraný na
participatívny environmentálny menežment vo Vzdelávacom centre Zaježová
(účasť študentov – konzultantov)
5. – 9. 10. 2009 sme na TU pripravili Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku,
Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne (člen Špirály) pre tento účel zapožičalo
zdarma fotovýstavu BIO-NEBIO, poskytlo informačné materiály (vrátane spoločne vydanej
brožúry BIOvarenie – jednoducho, zdravo, chutne)
7. – 8. 10. 2009: OZ Sosna zrealizovalo kurz „Dizajn prírodných záhrad“ pre učiteľky
z materských a základných škôl s praktickou realizáciou v MŠ Ďatelinka, Zvolen Podborová
(FEE organizačná pomoc s realizáciou)
14. – 16. 10. 2009 Národná certifikácia Zelených škôl v Michalovciach
(účasť študentov FEE, ktorí pracujú ako konzultanti Zelených škôl)
22. – 24. 10. 2009: kurz Fair trade z prvej ruky (účasť Z. Gallayová) k rovnomennému
medzinárodnému projektu, v ktorom od novembra 2009 pracuje 5 študentiek FEE + študentka
Johanka Zacharová z ČR (na FEE je cez Erasmus). Viac už čoskoro na www.ferovepribehy.sk
27. 10. 2009: CEEV Živica venovalo pre účely výučby predmetu Environmentálna výchova
didaktické DVD „Džíny z Číny“
26. – 29. 10. 2009: 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
4. – 6. 12. 2009: kurz „Podaj to ďalej...“ vo Vzdelávacom centre Zaježová pre konzultantov
programu Zelená škola (účasť študentov FEE)
- časť študentov predmetu Environmentálna výchova v rámci svojich zápočtových prác
navštívilo vybrané Zelené školy a certifikované poľnohospodárske subjekty v systéme
ekologického poľnohospodárstva a pripravilo z nich reportáže, ktoré sú postupne
uverejňované na stránke www.biospotrebitel.sk, www.zelenaskola.sk a www.zivica.sk
26. 1. 2010: pracovné stretnutie s národnou koordinátorkou Environmentálneho grantového
programu "Global Environment Facility Small Grants Programme" Andreou
Čimborovou z UNDP (United Nations Development Programme) a Mgr. Jurajom

Hipšom (riaditeľ CEEV Živica) k pripravovanému projektu CEEV Živica a OZ Sosna
„Slnko pre Zaježovú“ o alternatívnych zdrojoch energie. V rámci neho je, okrem
iného, plánovaný kurz pre študentov FEE (za TU Z. Gallayová). Pozn. projekt bol
schválený, na jar 2011 sa uskutoční kurz pre študentov FEE.
Zrealizované: LETNÝ SEMESTER
19. – 21. 2. 2010: školenie konzultantov Zelených škôl vo Vzdelávacom centre CEEV Živica
v Zaježovej
23. – 25. 2. 2010: kurz „Metódy environmentálnej výchovy“ pre študentov FEE (TU vo
Zvolene)
vo
Vzdelávacom
centre
CEEV
Živica
v Zaježovej,
viac:
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/organizacne_clenenie/ka
tedry/katedra_aplikovanej_ekologie/pedagogika/metody_environmentalnej_vychovy.html

18. 3. 2010 Zvolen: regionálny seminár programu Zelená škola pre koordinátorov
a konzultantov
28. 4. 2010: prezentácia práce konzultantov programu Zelená škola a práce študentiek FEE
ako lektoriek výučbových programov študentom TU za účasti Z. Dovalovej z CEEV Živica
1., 2. 7. 2010 Vzdelávacie centrum Zaježová: Rada Zelenej školy + hodnotenie Zelených škôl
za uplynulý školský rok (účasť za TU: konzultanti)
júl 2009 – september 2010: účasť študentov FEE na vzdelávacích aktivitách a realizácia
vlastných výučbových programov v rámci projektu CEEV Živica „Budovanie kapacít a
podpora participácie v oblasti environmentálnej výchovy“ (podpora Fondom Hodina deťom,
ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska).
júl 2010 – september 2010: práca študentov FEE na metodických materiáloch pre Zelené
školy

