
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf194QIuudw2ltFXxxlvxDmi_RtblWSfXngQD76Ur00ymJbwg/viewform

Vás pozýva
na konferenciu
Zelená škola – škola zmeny

18. 5. 2018 / 10:00 – 14:30
Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 
budova Trenčianského samosprávneho kraja

Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe zo Zelených 
škôl a myšlienkami slovenských a českých 
odborníkov z oblasti environmentálnej výchovy, 
školstva, aktívneho občianstva a životného 
prostredia. 

ZAREGISTRUJTE SA:

STRETNITE ZAUJÍMAV ÝCH ĽUDÍ:

Na konferenciu sa prihláste najneskôr do 30. apríla 
vyplnením tohto registračného formulára. 
Registračný poplatok je 10 €, ktorý je potrebné 
uhradiť do 10 dní od registrácie. Počet miest je 
obmedzený.

www.zelenaskola.sk

Kancelária programu Zelená škola

GENER ÁLNY PARTNER: PARTNERI:



-        Peter Uhrin – ZŠ Karloveská Bratislava
-        Lívia Kostermannová, Ivana Šulhinová - MŠ Hollého Hlohovec 
-        Jana Chlebušová a študenti – Gymnázium Brezno
-        Mária Studeničová – ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín
-        žiačky z kolégia Ema a Eva Mančíkové – ZŠ J. Fándlyho Sereď

„Zelená škola – škola zmeny“. Konferencia Zelenej školy prináša praktické 
príklady dobrej praxe z oblasti environmentálnej výchovy. Budete si môcť 
vypočuť krátke príbehy učiteľov a žiakov, ktorí vás prevedú zmenou, akou 
prispeli k zníženiu vplyvu svojej školy na životné prostredie a ovplyvnili tak 
nielen seba, ale aj svoju komunitu. Predstavia sa vám aj odborníci, ktorí 
prinášajú na Slovensko inšpiratívne myšlienky v oblasti environmentálnej 
výchovy, školstva, aktívneho občianstva a životného prostredia.

09:00 - 10:00       registrácia účastníkov
10:00 - 11:30       úvodné slovo a prezentácie Zelených škôl a rečníci 
11:30 - 11:55       prestávka
12:00 - 13:15       prezentácie Zelených škôl a rečníci
13:20 -14:20        záverečné slovo, obed
14:30                      záver konferencie

ZAMER ANIE KONFERENCIE:

PRO GR AM:

PREZENTÁCIE ZELENÝCH ŠKÔL:

REČNÍCI :

-       Samuel Šulc - Prírodní gymnázium Praha
-       Lenka Hrúzová  - Lesný klub Tramtária Žilina
-       Juraj Hipš - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
-       Richard Medal - Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
-       Ján Smrčka - Ekoškola, ČR

GENER ÁLNY PARTNER: PARTNERI:


