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34 garantù ekologické výchovy projevilo zájem o ekologickou stopu

There is no translation available, please select a different language.
Druhý týden v bøeznu, v pondìlí 5.3. a úterý 6.3. 2007, se v Ústí nad Labem a v Mostì konala školení zamìøená na garanty
ekologické výchovy základních škol sídlících v Ústeckém kraji. Cílem školení bylo seznámit uèitelky a uèitele ZŠ Ústeckého kraje
s:

ekologickým auditem škol;

mìøením ekologické stopy ZŠ;

možnostmi využití ekologické stopy ve výuce;

-

a s možností nechat si zmìøit ekologickou stopu školy.

Ekologický audit je jedním ze zpùsobù, jak mohou školy šetrnì pøistupovat k ochranì životního prostøedí prostøednictvím
„ekologizace“ svého provozu. Dalším pozitivním jevem je, že škola tímto zpùsobem ovlivòuje veøejné mínìní a pøenáší žádoucí
hodnoty a vzorce chování na znaènou èást populace – na dìti, èímž pøispívá k environmentální osvìtì.

Ekologická stopa stanovuje množství pøírodních zdrojù, které jednotlivec, mìsto èi region nebo celý stát spotøebuje v
daném roce. K výpoètu se používá oficiální statistika o spotøebì, která je pøevedena na množství biologicky produktivní zemì
a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojù a k asimilaci odpadù, pøi používání daných technologií. Vzhledem k
tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a zneèistìní, které produkují, ovlivòuje velmi vzdálená místa, tvoøí ES souèet
všech ploch z rùzných èástí Zemì, odpovìdných za naší spotøebu.
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Obì školení mìla totožný program. Celkem se jich zúèastnilo 34 uèitelek a uèitelù. Úvodní pøednášky byly vìnovány pøedstavení
projektu "Ústecko - živý region". Díky tomuto projektu bude mimo jiné možné pøipravit a distribuovat odborné CD zamìøené na
mìøení ekologické stopy základních škol v Ústeckém kraji a zmìøit ekologickou stopu vybraným základním školám.

Na pøednáškách Jana Eichlera (ANOUK) se úèastníci seznámili s úspìšnými projekty z oblasti MA 21 a ekologické
výchovy, vzdìlávání a osvìty. Jednalo se o projekty, které byly realizovány v Ústeckém kraji. Byly zmínìny i možnosti, jak a
kde získat peníze na projekty zamìøené na ekologickou výchovu.

Josef Novák (vedoucí projektu "Ústecko - živý region") pohovoøil nejprve o ekologickém auditu škol obecnì a po té o
ekologickém auditu základní školy z Chrudimi.

Po pøestávce následovaly stìžejní pøednášky zamìøené na ekologickou stopu obecnì a na pøedstavení programu na výpoèet
ekologické stopy školy. Viktor Tøebický (TIMUR) seznámil garanty/ky ekologické výchovy s:

pùvodem a vymezením ekologické stopy

aplikací ekologické stopy

výpoètem ekologické stopy.

Na závìr Miroslav Lupaè (TIMUR) úèastníkùm pøedstavil návrh programu na výpoèet ekologické stopy školy, který je
teprve ve fázi výroby. Autoøi (V. Tøebický a M. Lupaè) se inspirovali australským programem na výpoèet ekologické stopy
škol. Nicménì øadu vìcí museli upravit pro èeské prostøedí.

Závìreèná diskuse byla pøínosná nejen pro úèastníky, ale i organizátory akce. Spoleènì prodiskutovali možná úskalí
výpoètù a vznesli øadu podnìtných pøipomínek ohlednì:

stravování ve školách – v nìkterých školních jídelnách se totiž nestravují pouze žáci a zamìstnanci ale i další osoby – napøíklad
dùchodci, což je tøeba pøi výpoètu monitorovat a tyto skupiny nezapoèítávat;
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-

užívání budov – nìkteré školy své prostory pronajímají a proto mají výraznì vyšší spotøebu energie než školy, které využívají pros
pouze k výuce.

Tyto i další pøipomínky budou autory zohlednìny. Úèastníci se navíc mohli zaregistrovat jako zájemci o mìøení ekologické stopy
na své škole. Této šance využilo 16 úèastníkù.

Zde naleznete bližší informace o školení vèetnì sborníku obsahujícího všechny odborné pøíspìvky a fotografií z obou akcí.
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