
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. marca 2014  
 
 
Prinášame vám ďalšie aktuality v oblasti ochrany klímy a energetiky využiteľné vo vzdelávaní a výchove.  
 
 
 
Prečo je klimatická zmena dôležitá pre u čiteľov – a ešte viac pre žiakov  
 
Toto školenie je určené najmä učiteľom základných a stredných škôl, ale aj nepedagogickým pracovníkom a 
všetkým osobám, ktoré sa zaoberajú osvetou v mimovládnych organizáciách – presvedčíme vás, ako je dôležité 
integrovať tému klimatickej zmeny do praktického vyučovania a poskytneme vám veľmi konkrétne podnety, ako 
túto tému integrovať do vyučovania. Časový rozsah školenia je asi 4 hodiny. Školenie je bezplatné, vrátane 
pripravených materiálov pre účastníkov (pracovné listy pre učiteľov, brožúrka pre žiakov, kniha atď.), dopravu si 
hradia účastníci, občerstvenie by mala zabezpečiť hosťujúca škola/stredisko. Niektoré školy Klimatickej aliancie už 
využili túto možnosť a vyslali svojich pedagógov na tieto školenia (V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Starej 
Ľubovni a v Košiciach). Ponúkame toto školenie priamo u vás, stačí nám dať vedieť a dohodnúť si termín. Ak máte 
záujem, kontaktujte nás emailom na adrese durova@priateliazeme.sk   alebo telefonicky na čísle 0948 525 037.  
 
 
Vzdelávací program Slovenskej inova čnej a energetickej agentúry (SIEA, www.siea.sk ) pre školy  
 
Vďaka projektu ŽIŤ ENERGIOU si už viac ako 5 000 detí z rôznych škôl na Slovensku mohlo vyskúšať výhody a 
obmedzenia rôznych druhov energie a naučiť sa ich čo najefektívnejšie využívať. Základné školy si môžu vybrať z 
viacerých druhov vzdelávacích programov a materiálov (energetické experimenty, súťaže, hry, prednášky a 
pomôcky na vyučovanie pripravené špecialistami SIEA, ktorí už druhý školský rok vedú klub detí Kamarátka 
Energia, vrátane množstva letáčikov, brožúrok a elektronických materiálov). Všetky vzdelávacie aktivity i materiály 
v rámci tohto projektu sú bezplatné vďaka podpore zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Stále máte možnosť 
získať nové pomôcky alebo si dohodnúť vhodný termín vzdelávacieho programu pre Vašu školu. Stačí kontaktovať 
emailom alebo telefonicky niektoré z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú zriadené v Trenčíne, Banskej 
Bystrici a v Košiciach (http://www.siea.sk/kontakty/ , http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-kontakty/ ). 
  
Bližšie informácie o projekte nájdete na adresách:  
 

• http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-5210/aj-v-novom-skolskom-roku-mozu-skoly-vyuzit-
bezplatnevzdelavacie-programy-o-usporach-energie/   

• http://www.siea.sk/kamaratka-energia-pre-skoly/  
• http://www.siea.sk/zit-energiou-kamaratka-energia/   



 

Aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia ( www.sazp.sk )  
 
V rámci školského programu Enviróza odštartovalo 2. kolo súťaže o najlepšiu fotografiu „Fotozáťaž“. Znečistenie 
nepozná hranice. Ohrozujú domovy mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z nich sa však dokážu 
prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich nehľadali. Súťaž nabáda študentov, 
aby si všímali život v okolí environmentálnych záťaží a zachytávali objektívom nemých obyvateľov týchto území a 
ich netradičné životné podmienky. Fotografie možno do súťaže prihlásiť do 31. mája 2014. Bližšie informácie 
nájdete na http://www.enviroza.sk/    
 
SAŽP spolu so Štátnou ochranou prírody SR Banská Bystrica vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže MÚDRA 
PRÍRODA pre žiakov základných škôl. Termín Uzávierky je 11. apríla 2014 a práce je potrebné poslať na Správu 
Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže na www.envirofilm.sk , alebo 
http://www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014/ .  
 
 
Možnos ť bezplatného zapoži čania si zaujímavých filmov  
 
Mnohé z filmov sú dobre využiteľné v environmentálnej výchove. Bližšie informácie nájdete na adresách:  
 

• http://jedensvet.sk/sk/node/489   
• http://www.ucimesepribehy.cz/   

 
 
 
Sledujte aj našu domovskú stránku www.priateliazeme.sk/cepa , na ktorej v predstihom uverejňujeme aj všetky 
pripravované podujatia, ktoré by ste mohli využívať. Sledujte aj energoportál určený obciam a regiónom, ktoré majú 
záujem o inteligentné využívanie energie (http://priateliazeme.sk/cepa/eportal/ ). V sekcii o Klimatickej aliancii si 
môžete stiahnuť aj všetky informácie a materiály venované práve školám.  
 
Ak viete o ďalších zaujímavých akciách, materiáloch alebo podujatiach, napíšte nám. Linka Klimatickej aliancie pre 
školy sa tak postupne stane užitočným periodikom Klimatickej aliancie.  
 
 
 
Za Priateľov Zeme-CEPA všetkých srdečne pozdravuje  
 
 
 
 

Katarína Durová 
durova@priateliazeme.sk, 0948 525 037 
 

 
 

 


