Spolupráca medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a SEVO Špirála
akademický rok 2008/2009
Zrealizované: ZIMNÝ SEMESTER
6. – 9. 10.2008 sme na TU pripravili Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku,
Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne pre tento účel zapožičalo fotovýstavu BIONEBIO a poskytlo informačné materiály (viac http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1579-vyucba-vozvolene-chuti.htm)

23. – 24. 10. 2008: Národná certifikácia Zelených škôl v Nových Zámkoch spojená
s exkurziou do Strediska environmentálnej výchovy Dropie, návštevou Materskej školy
Bitúnková a seminármi pre učiteľov – účasť zástupcu TU a pomoc pri organizácii (Ing.
Zuzana Gallayová, PhD., Katedra aplikovanej ekológie FEE, konzultantka Zelených škôl)
5. 11. 2008: interaktívny výučbový program o fair trade pre študentov predmetu
Environmentálna výchova FEE lektoroval Mgr. Juraj Hipš z Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica (jeden z členov Špirály). Pre účely ďalšej výučby venovalo toto
centrum didaktické DVD „Za pár korún naviac“, metodické príručky, časopisy Ďalekohľad
a ďalšie informačné materiály.
5. 11. – 14. 11. 2008
Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne zapožičalo na TU výstavu „Čo je chudoba“
(vznikla v spolupráci CEA s FEE za podpory Slovak Aid), ktorú sme použili vo výuke
predmetu Environmentálna výchova
5.12. 2008
Dňa otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky sa zúčastnila Eva Štroffeková
(medzinárodná komunikácia) projektu Zelená škola
- 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 a www.zelenaskola.sk (táto stránka je v
„rekonštrukcii“, nová verzia bude spustená ku Dňu Zeme)
- zriadenie informačného kútika o spolupráci TU so SEVO Špirála v hlavnej budove 2.
poschodie medzi blokmi B a C
- na www.tuzvo.sk založená samostatná zložka s aktuálnymi informáciami o realizovanej
spolupráci so SEVO Špirála:
http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/fakulta_ekologie_a_environmentalistiky/organi
zacne_clenenie/katedry/katedra_aplikovanej_ekologie/spolupraca_so_SEVO_Spirala.html
- 25. 1 – 26. 1. 2009: školenie konzultanov programu Zelená škola (Zaježová)
Zrealizované: LETNÝ SEMESTER
- v rámci predmetu Metódy environmentálnej výchovy sú študenti zapojení do projektu
Voda v krajine (ako modelová skupina) – spolupráca s CEEV Živica (ich práce na
www.vodavkrajine.sk)

-

6. 4. minikurz environmentálneho čistenia pre študentov FEE (lektor CEEV Živica)

-

7. 4. regionálne stretnutie konzultantov programu Zelená škola (Zvolen)

-

16. 4. člen Výkonnej rady medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie so
sídlom v Dánsku Henny Kromhout navštívil TU vo Zvolene – aktivity TU v oblasti
environmentálnej výchovy vrátane programu Eco-schools prezentovala Ing. Z.
Gallayová, PhD. a následne sa stretol s prorektorom pre vonkajšie vzťahy
doc. Ing. Rastislavom Šulekom, PhD. Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj Eva
Štroffeková (medzinárodná komunikácia projektu Zelená škola) a projektový manažer
Zelenej školy Radoslav Plánička (CEEV Živica)

-

4. – 7. 5. 2009 účasť na workshope Participatívny environmentálny manažment
(Zaježová) – Z. Gallayová

-

13. 5. regionálne stretnutie konzultantov programu Zelená škola (Zvolen), ktorého sa
zúčastnili aj študenti TU so záujmom o dobrovoľnícku prácu konzultantov v projekte
Zelená škola pre nasledujúci školský rok

-

17. – 24. 6. Prieskum osvedčenej praxe v sieti INA 21 (International Agenda 21)
Nemecko (Berlín, Hamburg) – program zameraný na návštevu škôl v sieti Eco-scools
a workshopy o participatívnom menežmente - účasť Z. Gallayová

-

9. – 10. 7. stretnutie Rady Zelenej školy, vyhodnotenie ukončeného ročníka Zelenej
školy, školenie nových konzultantov

Spracovala Gallayová

