ProEnvir
2011/2012
VII. roèník súae o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

Termín uzávierky:
Usporiadate¾:
Organizátor:
Partner súae:
Odborný garant:

18. máj 2012
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra ivotného prostredia, Banská Bystrica
SHP Harmanec, a.s.
RNDr. ¼uboš Èillag

Podmienky súae:

Obsahové zameranie: Projekt môe by zameraný na ochranu a tvorbu ivotného
prostredia, trvalo udrate¾ný rozvoj, environmentálnu a regionálnu výchovu, ochranu
prírodného a kultúrneho dedièstva. Projekty sa budú posudzova z odborného a
výchovného h¾adiska. Dôraz sa bude klás na environmentálne a výchovné výstupy
projektu.
Formálna stránka: Z h¾adiska objektívneho posúdenia je dôleité aj formálne
spracovanie projektov. Projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doruèené po
termíne uzávierky nebudú zaradené do súae! Kadá škola môe prihlási
maximálne tri projekty. Zaslané projekty nesmú by staršie ako dva roky, a tie
finanène ocenené v rámci predchádzajúcich roèníkov tejto súae. SAP si
vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.
Kritériá hodnotenia: Odborná porota bude prihlásené projekty posudzova

pod¾a nasledujúcich kritérií: environmentálne a výchovné výstupy, originalita,
spolupráca, udrate¾nos, formálne spracovanie.

Poslanie súae:

Ceny:

Hlavným cie¾om súae je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v
oblasti ivotného prostredia a trvalo udrate¾ného rozvoja. Vecne a mediálne
oceni aktívnu úèas iakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych
problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnú spoluprácu, výchovné a
environmentálne výstupy školských projektov.

V kadej súanej kategórii budú udelené tri ceny pod¾a poradia. Odborná porota na
základe hodnotiacich kritérií udelí kadému projektu body, pod¾a ktorých sa vytvorí
poradie vo všetkých súaných kategóriách. Hodnotné praktické ceny do súae
venuje spoloènos SHP Harmanec a Slovenská agentúra ivotného prostredia,
Banská Bystrica. Víazné školy a ich projekty budú odprezentované v Enviromagazíne
a ïalších printových médiách.

Organizácia súae a jej priebeh:

Do súae môe škola prihlási environmentálny projekt zrealizovaný a ukonèený
do apríla 2012, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu
je potrebné zasla poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry
ivotného prostredia najneskôr do 18. máj 2012 (rozhodujúci je dátum na
poštovej peèiatke alebo v hlavièke e-mailu). Prihlásené môu by len projekty, ktoré
neboli finanène ocenené v rámci predchádzajúcich roèníkov tejto súae.
Súané kategórie:

1. Materské školy
2. Základné školy
3. Stredné školy

ProEnvir

Kontaktné údaje:

Slovenská agentúra ivotného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
telefón: 048/4374 182
e-mail: lucia.savoltova@sazp.sk
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