EKOŠKOLA
MŠ MATOUŠOVA

O CO JDE?

Naše MŠ se zapojila do mezinárodního programu, který
pomáhá dětem lépe pochopit, jak je příroda pro náš život
důležitá...

POJDTĚ NÁM
POMOC ZLEPŠIT
SITUACI V NAŠÍ
MŠ...

Prvním krokem je vybrat si
téma, které budeme společně
řešit - a jelikož máme teď
problém s jídlem... tak byla
volba jednoduchá. Téma bude
JÍDLO.
...dalším krokem je vytvoření
našeho EKOTÝMU - důležitým
členem jsou i rodiče - tak
prosíme, kdo by se chtěl
zapojit, řekněte to paní
učitelce.

JÍDLO V MŠ A
HODNĚ
VYHOZENÝCH
PENĚZ...

RODIČE
POMOZTE...
Prvnímu tématu, kterému se
v naší mateřské škole musíme
začít zabývat je jídlo. Bohužel
ač je jídlo od naší paní
kuchařky sebevíc úžasné, děti
poslední dobou jídlo ani
neochutnají a jdou ho po chvíli
vyhodit...

A to není dobře. A věříme, že
ani Vám rodičům to není
lhostejné...Děti jsou hladové,
protože vše končí v koši a
přitom vy rodiče to vše
platíte....
Co s tím?
Pomozte nám a prosíme Vás o
vaši spolupráci...
Nejprve vás prosíme o
podrobné vyplnění našich listů
týkající se oblíbených a
neoblíbených jídel vašich
dítek. Prosím buďte hodně
konkrétní a napište, co vaše
dítě doma jí a co ne...

EKOŠKOLA
o programu

Jak to dělá...
V Ekoškole se žáci učí pracovat v týmu,
získávat informace a smysluplně je
propojovat. Ukazuje jim jak analyzovat
současný stav a plánovat změny, ty pak
uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat
a učit se z chyb. Součástí je samozřejmě
informování okolí o tom, co se žáci
dozvěděli a případně ovlivňovat rodiče,
přátele a celkově společenství, jehož jsou
součástí.
Program Ekoškola vám umožní zastřešit
environmentální aktivity na škole a ukáže
učitelům cesty, jak s dětmi partnersky
spolupracovat a společně řešit konkrétní
problémy.
Zapojení do řešení reálných problémů
umožní dětem získat sebedůvěru a zažít
úspěch při uskutečňování vlastních nápadů.
EKOŠKOLA

O co usiluje...
ABY DĚTI
VYCHÁZEJÍCÍ Z MŠ, ZŠ
A SŠ BYLY SCHOPNÉ
A OCHOTNÉ
SAMOSTATNĚ A
AKTIVNĚ ŘEŠIT
PROBLÉMY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ VE SVÉM
OKOLÍ A MĚLY K
TOMU POTŘEBNÉ
ZNALOSTI A
DOVEDNOSTI.
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1. Ekotým - sestavme si tým dětí a
dospělých
2. Analýza - vybereme si téma a
zjišťujeme, jak na tom naše škola je
3. Plán činností - navrhujeme a
plánujeme změny a uskutečníme
naplánované

Metodika
7
kroků

4. Sledování a vyhodnocování ověřujeme, zda se plán podařil
a prodiskutujeme, co fungovalo a
co ne
5. Informování a spolupráce - jsme
v tom spolu, dáme vědět o všem, co
děláme
6. Enviromentální výchova ve
výuce - učíme se a hledáme
souvislosti, předáme informace a
zkušenosti ostatním
7. Ekokodex - známe své hodnoty,
které sepíšeme a vytvoříme vlastní
Ekokodex
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