Vážená pani starostka/vážený pán starosta,
vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,
vážení koordinátori environmentálnej výchovy na školách

dovoľujeme si Vás pozvať
na seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji
ktorý sa uskutoční v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. V mesiaci február plánujeme
navštíviť okresy: Ilava, Myjava, Nové Mesto n/V. a Bánovce n/B.
Kedy a kde:
IL: 01.02.2018 – na SOŠ Pruské
MY: 06.02.02018 – na Gymnáziu v Myjave
NM: 07.02.2018 – na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste n/V.
BN: 27.02.2018 – na Gymnáziu v Bánovciach n/B.
semináre sa budú konať vždy od 10:00 hod. do 14:00 hod.
Na seminároch odznejú:
- informácie o projekte Zelená župa (kto je garantom projektu Zelená župa? akých oblastí sa týka?...)
- informácie o grantovom programe Zelené oči (môžu sa o dotáciu uchádzať aj školy? obce? na aké
projekty?…)
- predstavenie projektu Prírodné záhrady v Trenčianskom kraji (čo sú prírodné záhrady? môžu byť aj
školské záhrady prírodné? čo je ukážková prírodná záhrada? dajú sa prírodné záhrady využiť aj vo
vyučovacom procese?)
- predstavenie projektu tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji (o čo ide? čo je zmyslom projektu? aká je možnosť sa zapojiť do prípravy krajskej
koncepcie?…)
+ prosba o účasť v prieskume Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách Trenčianskeho kraja
- ponuka aktuálnych programov, projektov pre školy - ponuka CEA, Štátnej ochrany prírody pre školy
- vzdelávanie pedagógov v téme Environmentálna výchova a vzdelávanie + predstavenie Metodického
usmernenia ŠPÚ k Prierezovej téme ENV

Pre účastníkov seminára budú zdarma k dispozícii rôzne materiály a pomôcky k téme ENV,
využiteľné vo výučbe.
Účasť na seminároch je bezplatná. Je potrebné sa však prihlásiť na webe www.tsk.sk v sekcii
Zelená župa / semináre.
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