
 
 

 
 

 
COMENIUS Tréningový kurz UK-2011-1154-001 

 
Efektívne vzdelávanie o biologickej diverzite 

& 
Vzdelávanie mimo školských lavíc 

2. – 12. február 2011 
Margam Discovery Centre, Port Talbot, Veľká Británia  

 
Biodiverzita je život; bez nej by náš život nebol možný. Z biodiverzity čerpáme 

nemalé množstvo výhod, no momentálne má jej stav klesajúcu tendenciu. 

Poskytujeme mladým ľuďom také vzdelávanie o biologickej diverzite, ktoré by 

prinieslo skutočnú zmenu? Deti ťažia zo zážitkov v prírodnom prostredí; kde majú 

možnosť počuť, vidieť, dotýkať sa, spoznávať a objavovať svet okolo 

prostredníctvom vlastných zážitkov. Kde majú možnosť zažiť dobrodružstvo na 

vlastnej koži a sami dospieť k potrebe skutočnej zmeny. 

 

Tento tréningový kurz umožní účastníkom spoznať súčasnú  situáciu v oblasti 

vzdelávania o biologickej diverzite v jednotlivých európskych krajinách. 

Prostredníctvom workshopu, prezentácií a terénnych exkurzií sa dozvedia viac o:  

• súčasných prístupoch a praktických metódach v oblasti vzdelávania 

o biologickej diverzite,  

• vzdelávaní o biologickej diverzite, stratégiách, silných a slabých stránkach 

a postavení vzdelávania v prírode, 

• nápadoch ako zlepšiť vzdelávanie o biologickej diverzite, 

• ako organizovať a viesť vzdelávanie mimo učebne pre mladých ľudí. 

 



 

 

 

Budú mať možnosť: 

• navštíviť miestne školy a lesnícke organizácie realizujúce vzdelávanie 

v prírode,  

• zapojiť sa do BEAGLE projektu financovaného zo zdrojov EÚ a zároveň tak 

podporiť  medzinárodnú spoluprácu medzi školami.  

 

Viac informácií o kurze, ktorý sa bude konať v Margam Discovery Centre sa dozviete 

na http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm vložením 

referenčného čísla kurzu UK-2011-1154-001.  

 

Ako sa prihlásiť?  
Prostredníctvom fondov Európskej únie je možné získať grant, ktorý pokryje celé 

výdavky účastníka na kurz. Cena kurzu je  1165€ (625€ poplatok za kurz, 540€ 

strava, ubytovanie a cestovné náklady počas kurzu). Cena kurzu nezahŕňa cestovné 

výdavky do a z miesta konania kurzu.  

 

Kontaktujte národnú agentúru vo svojej krajine, ktorá vám poskytne viac informácií 

o možnostiach pridelenia grantu. Zoznam národných agentúr sa nachádza na 

stránke EÚ: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc1208_en.htm#slovak
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Dokedy žiadať o grant? 
Uzávierka termínov o podanie žiadostí je 15/09/2010.  
 
Dôležité informácie: 

• Kontaktujte svoju národnú agentúru, ktorá vám poskytne informácie o procese 

podania žiadosti o grant.  

• Do kurzu sa prihlásite vyplnenou on-line prihláškou. Musíte si ju však aj 

vytlačiť, podpísať, odsúhlasiť, nechať podpísať vašim zamestnávateľom 

a zaslať na adresu uvedenú na web stránke, pred uzávierkou termínov.  

• Pokiaľ by ste si chceli rezervovať účastnícke miesto môžete kontaktovať 

organizáciu, v ktorej sa bude konať kurz.  

• Ak  máte viac otázok, kontaktujte  global@fild-studies-council.org 
 
Informácie o ceste  
Centrum Margam Discovery je dostupné z letiska v Bristole a Cardiffe. Field Studies 

Council poskytne prihláseným účastníkom detailné informácie o spôsobe dopravy na 

požiadanie a zabezpečí dopravu z letiska priamo do centra.  

 

Doplňujúce informácie 
O Field Studies Council a Margam Discovery Centre sa dozviete viac na webových 

adresách:  www.field-studies-council.org  
www.field-studies-council.org/margampark

 
Kontakt na organizátorov kurzu:  
Janet Jones  

Field Studies Council 

Preston Montford 

Shrewsbury SY4  1HW, Tel: +44 1743 852126,  

E – mail: global@fild-studies-council.org

mailto:global@fild-studies-council.org
http://www.field-studies-council.org/
http://www.field-studies-council.org/margampark
mailto:global@fild-studies-council.org


 
 
 
  
 

 
 
 
 
Dátum a deň Aktivita a miesto konania 
6.2.2011 
štvrtok 

Príchod účastníkov 

Uvítacia spoločná večera  

7.2.2011 
piatok  

Prehľad o trendoch vo  vzdelávaní o biologickej diverzite & 
Vzdelávanie v prírode – prečo je dôležité?  
Deň bude venovaný teoretickým úvahám o vzdelávaní priamo 

v prírodnom prostredí a zameria sa na jednotlivé aktivity podporujúce 

vzdelávanie mimo učebne.  

Na konci každého dňa bude vymedzený priestor pre zhrnutie nových 

poznatkov a vlastné prezentácie účastníkov.  

8.2.2011 
sobota  

Európske vzdelávanie o biodiverzite  
Predstavenie projektu BEAGLE a možnosť zapojenia sa do 

paneurópskeho vzdelávania a spolupráce.  

Zabezpečenie úspechu  vzdelávania v prírode  
Stanovenie kritérií a princípov, ako čo najefektívnejšie realizovať 

vzdelávanie v prírode.  

9.2.2011 
nedeľa 

Škola a komunita, biodiverzita v praxi  
Prezentácia a vyhodnotenie národných a medzinárodných projektov 

FSC o biologickej diverzite. 

Výchova k biologickej diverzite a trvalo udržateľná budúcnosť 
Prostredníctvom niekoľkých prezentácií a aktivít sa účastníci budú 

zamýšľať nad výzvou, ktorú v sebe predstavuje ochrana biodiverzity.  

10.2.2011 
pondelok 

Návšteva miestnej školy, I. stupeň 
Možnosť sledovať výchovu o biologickej diverzite priamo v praxi na 

školskej hodine, rozhovor s pedagógmi.  

Forest School Initiative  
Návšteva lesníckej inštitúcie, ktorá realizuje aktivity pre mládež v prírode 



zamerané na poznávanie a skúmanie biodiverzity.  

11.2.2011 
utorok 

Návšteva miestnej školy, II.stupeň  
Možnosť sledovať výchovu o biologickej diverzite priamo v praxi na 

školskej hodine, rozhovor s pedagógmi.  

Zhrnutie a vyhodnotenie kurzu, plány do budúcnosti  

12.2.2011 
streda 

Odchod z Margam Discovery Centre 

 
 
 

 

 
 
 
 


