Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia október 2016
Grüne Bildung / Zelené vzdelávanie
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

Žiadaná suma
podpory

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

1 Základná škola J. F.
Rimavského, Hnúšťa

Enviro má zelenú

Projekt je zameraný na budovanie vzťahu človeka a prírody. Žiaci, rozdelení do
eko-tímov, urobia návrh na vybudovanie enviro učebne v školskej záhrade,
navrhnú jej okolie, vysadenie zelene a bylinkovej záhradky. Úlohou žiakov
bude tiež nájsť spôsob spracovania odpadového materiálu /pet fliaš/, z
ktorých budú urobené steny učebne.

2 000,00 €

2 Základná škola s
materskou školou
Rabčice

Zelená pre zmenu

Realizácie školskej súťaže Zelená pre zmenu. Ciele projektu: poskytnúť
priestor žiakom k vyjadreniu vlastných nápadov, k rozvoju tvorivosti, k
hľadaniu alternatívnych riešení v oblasti environmentálnej výchovy.
Najefektívnejšie žiacke riešenie bude zrealizované. Žiaci získajú ekoučebňu,
podľa vlastného návrhu. Súčasťou súťaže je následná participácia žiakov, ich
rodičov pri jej realizácii.

2 000,00 €

3 Základná škola M. R. Záhradní architekti
Štefánika 17, Žiar nad
Hronom

Cieľom projektu je motivovať žiakov k aktívnej tvorbe životného prostredia.
Ich úlohou bude navrhnúť školskú záhradu na základe informácií, ktoré získajú
počas rovesníckeho vzdelávania o význame záhradníctva, rôznych druhoch
záhradných rastlín, ich nárokoch na životné prostredie a počas besedy so
záhradným architektom. Víťazný návrh bude zrealizovaný a využívaný vo
výchovno-vzdelávacom procese.

2 000,00 €

4 Základná škola
Rajčianska 3,
Bratislava

Navrhnúť prípadne vyrobiť zariadenie, ktoré bude poháňané zdrojmi energie
pracujúcimi na princípe obnoviteľných zdrojov alebo na princípe mechanickej
energie. Žiaci druhého stupňa, budú v tímoch navrhovať prípadne vyrábať
zariadenie, ktoré bude konať prácu (vo vyšších ročníkoch by prácu stroja aj
vypočítali). Energia by mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov alebo
mechanickej práce (točenie,...)

2 000,00 €

Obnoviteľná energia
nás poháňa

5 Základná škola Pavla ZA ČISTEJŠÍ VZDUCH Projekt by mal zaktivizovať žiakov pre dobrú vec, s cieľom zamyslieť sa nad
Marcelyho, Drieňová
pomocou pre seba aj svoje okolie a následne jeden z originálnych nápadov aj
16, Bratislava
zrealizovať.

2 000,00 €

6 ZŠ Jána Palárika,
Majcichov

TAJOMSTVO VODY

Posilniť povedomie žiakov a komunity obce o význame vody pre život, jej
ochranu, udržateľné využívanie a zachovanie dostatočného množstva a kvality
vody pre ďalšie generácie. Chápať vodu ako nenahraditeľnú látku nevyhnutnú
pre život. Viesť k zmene návykov spojených so spotrebou a racionálnym
využívaním vodných zdrojov. Získané vedomosti a zručnosti vedieť zužitkovať
v každodennom živote.

2 000,00 €

7 ZŠ Petra Škrabáka,
Dolný Kubín

Slnko a vietor sú tu
vždy

900,00 €

8 Spojená škola
M.R.Štefánika 1,
Vrútky
9 Základná škola
Staničná 13, Košice

Živá voda

Projekt je zameraný na využitie obnoviteľných zdrojov energie formou návrhu
a zostrojenia jednoduchých a funkčných zariadení zameraných na slnečnú a
veternú energiu.
Vyhlasenie eko vylepšováku – o najlepší návrh na jazierko do átria, dažďový
pútač a najzaujímavejší dnes ešte nezrealizoveteľný nápad
Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie.
Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých
možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách. Prispieť k ochrane
životného prostredia na škole alebo v jej okolí. Rozvíjať a podporovať
kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentácia projektu v čo
najširšom okolí školy.

2 000,00 €

Žiaci našej základnej školy a okolitých materských škôl sa zúčastnia súťaže na
tému Najlepší eko-vylepšovák. Najlepší projekt implementujeme do
podmienok našej školy. V súťaží bude viac kategórií aby sa mohlo zapojiť čo
najviac žiakov. Zároveň žiaci vytvoria príručku Žime enviromentálne a
metodiku implementácie enviromentálnej výchovy do jednotlivých predmetov
nie len prírodovedného zamerania.

2 000,00 €

Zelené vzdelávanie

10 Základná škola
Najlepší ekoSaratovská 43, Levice vylepšovák

990,00 €

11 Gymnázium a ZŠ sv. Grantový program Mikuláša, Duklianska "Zelené vzdelávanie"
16, Prešov

V rámci projektu zorganizujeme na škole súťaž o najlepší eko-vylepšovák na
škole. Vyhodnotíme a oceníme naj kreatívnejšie tímy, budeme skúmať
využiteľnosť v praxi jednotlivých nápadov. Ekologické témy budú začlenené
do jednotlivých hodín vyučovania v rôznych predmetoch. Našim cieľom je
prebudiť u študentov hlbší záujem o ochranu prírody a životného prostredie v
našej škole a okolí.

2 000,00 €

12 Základná škola
Slovanská 1415/7,
Považská Bystrica
13 Základná škola s
materskou školou
Angely Merici, Trnava

Najlepší ekovylepšovák na škole

1. Projekt bude zameraný na posilnenie environmentálnej výchovy. 2.
Vytvorenie "eko-vylepšováka" - konkrétny projekt v jednotlivých triedach

2 000,00 €

Daj ekonápad a ukáž
ako na to!

2 000,00 €

14 ZŠ Juraja Fándlyho,
Sereď

Vždy zelená

Cieľom je vyzvať žiakov k vylepšeniu školy so zameraním na ochranu prírody a
environmentálne prostredie. Chceme ich vtiahnuť do života v škole. Nájsť
problém, vysvetliť ho, premyslieť jeho riešenie a pripraviť podklady k jeho
realizácii. Spoluprácou v tímoch chceme podporiť rozvoj intrapersonálnych
kompetencií a kritického myslenia.
Projektom chceme zvýšiť environmentálne povedomie žiakov a motivovať ich
k aktívnej participácii do projektov s environmentálnym zameraním. Chceme
im ukázať, že oni sami môžu vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých, môžu
poukázať na problémy ktoré sa týkajú nás všetkých a pomôcť ich riešiť.

Spolu

2 000,00 €

25 890,00 €

