Úvodné InformácIe
V úvode prinášame niekoľko textov, ktoré môžu byť podnetom na zamyslenie alebo stručným návo
dom k tomu, aby naše/vaše aktivity boli zmysluplné a zaujímavé pre všetkých účastníkov programu
Zelená škola.
Zároveň vám prinášame metodiku „mot/e/u E - U - R“, ktorá môže pomôcť realizovať aktivity, či výučbové programy tak, aby bolo zachovaných čo najviac rysov prirodzeného učenia, ktoré je najefektív
nejšie.
V texte „Hodnotenie úspešnosti programov v environmentálnej výchove“j e viacero dobrých tipov
ako zisťovať, či majú nami realizované aktivity plánovaný efekt, resp. či okrem nás bavil program aj
jeho účastníkov a či im niečo priniesol. Získané informácie môžeme v budúcnosti využiť pre lepšie
plánovanie a nastavenie našich aktivít.

Témy Zelenej školy
Každá téma rozpracovaná v Inšpiromate pozostáva z 5 častí:
1. Teória a praktické nápady
2. Príklady dobrej praxe
3. Environmentálne výučbové programy a aktivity
4. Praktické webstránky a publikácie
5. Zoznam použitej literatúry
Prvá časť „Teória a praktické nápady“ je plná informácií, rád a aktivít. Inšpiráciu by v nej mali nájsť
všetci - tí, ktorí už urobili „všetko“, ale aj tí, ktorí chcú urobiť „niečo“, ale nie sú si istí tým, čo a ako. Jed
noducho všetci, ktorí radi prepájajú svoje myšlienky a slová s činmi, ktorých výsledkom sú pozitívne
zmeny v prostredí, v ktorom žijú.
V druhej časti prinášame „Príklady dobrej praxe“ zozbierané prevažne z našich Zelených škôl. Po
stupy a plány, ktoré sa týmto školám osvedčili, prirodzene dopĺňajú prvú časť Inšpiromatu a možno aj
vás inšpirujú k podobným aktivitám. Samozrejme nemusí ísť o univerzálne riešenia vhodné pre každú
školu. Môže byť dobré, ak si uvedené aktivity prispôsobíme našim potrebám alebo ich vylepšíme.
Tretia časť obsahuje „Environmentálne výučbové programy a aktivity“ (ďalej už len EVP), ktorými
chceme inšpirovať, a aspoň troškou prispieť k väčšiemu zastúpeniu zážitkového a praktického vzdelávania
v bežnom vyučovaní. Obohatia ho nielen o ekologický a environmentálny rozmer, ale ponúknu aj etické
stránky, či podnety na zamyslenie/refexiu pre každodenné konanie. EVP sú rozdelené pre materské, základ
né a stredné školy. Pre každú z týchto skupín je kompletne pripravená jedna interiérová a jedna exteriérová
aktivita. EVP obsahujú aj možné alternácie a pracovné listy pre žiakov/študentov priamo na prefotenie.
Časti „Praktické webstránky a publikácie“ a „Zoznam použitej literatúry“ ponúkajú ďalšie zdroje informá
cií. Okrem toho poskytnú aj netradičné, ale inšpiratívno-motivujúce pohľady na témy, ktoré „už poznáme“.
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