
Učitelské kluby 2001/2002

V průběhu září a října občanské sdružení Vita z Ostravy společně se zástupci starostů,
vedoucími odborů školství i životního prostředí předá dvěma stovkám učitelů z mateřských a
základních škol z Moravskoslezského a Pardubického kraje certifikáty za celoroční vzdělávání v
ekologické výchově.

Systém „učitelských klubů”, které Vita připravuje už od roku 1993, je u nás ojedinělý a stal se inspirací
pro ostatní vzdělávací centra. Vita je nositelem akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogů.

V desetidílných cyklech seminářů věnovaných otázkám životního prostředí se učitelé v průběhu školního
roku setkali nejen s praktickými náměty a novinkami v oboru, ale i s mnoha osobnostmi a odborníky.
Společně jsme vyráběli a hráli na nástroje z rostlin, přijali jsme pozvání do kuchyně paní ROSTLINY
ZELENÉ a při společném vaření se seznámili s fotosyntézou. Stopovali jsme obilné zrno z pole až do trouby,
v níž se změnilo ve voňavé grahámky. Naučili jsme se rozpoznat, zda na šišce hodovala veverka, myšice či
křivka, stloukali jsme budky pro ptáky, filcováním vyráběli míčky z ovčí vlny, bojovali s „Freonovým drakem” i
diskutovali nad právy zvířat. To vše v neformální atmosféře a při vzájemné výměně zkušeností. 

Učitelé z klubů se dokonce stali iniciátorem přírodovědné soutěže pro děti z mateřských škol „Cestička
k přírodě” a autory metodického sborníku (bude k dispozici na přelomu října a listopadu).

Kluboví učitelé umí psát úspěšné projekty a získávat tak peníze pro obohacení výuky, zapojují se do
speciálních programů (např. mezinárodní projekt o úsporách energie ve školách), dokážou prezentovat
svou práci v médiích i před veřejností.

I pro školní rok 2001/2002 Vita připravila s podporou Ministerstva životního prostředí nový program
„Učitelských klubů” ve všech okresech Moravskoslezského kraje s možností terénních akcí a metodických
materiálů. Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Vity.
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