PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
PROJEKT EKOUČITEL 2017/2018 PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD 15. 9. 2017 do 31. 5. 2018
Do projektu EKOUČITEL 2017/2018 se může přihlásit každý pedagog (včetně pedagoga volného času
či pracovníka v dětských či mateřských centrech), který aktivně v průběhu celého školního roku vede
své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Pravidla soutěže a přihlášku a je
možné stáhnout na www.recyklohrani.cz/cs/ekoucitel/
Pro zisk certifikátu EKOUČITEL 2017/2018 je třeba splnit následující kritéria:
Pedagog spolu se svými žáky zrealizuje nejpozději do 31. 3. 2018 minimálně jeden ekologický
projekt s libovolným zaměřením. O realizaci napíše článek s fotografií, který bude uveřejněn
na webu www.recyklohrani.cz.
Pedagog spolu se svými žáky připraví osvětovou kampaň na podporu zpětného odběru
použitých baterií, elektrozařízení ve svém městě, své obci nebo městské části. Samotná
realizace sběru není podmínkou pro zisk certifikátu. Rozsah kampaně není rozhodující.
Návrhy možných realizací budou zveřejněny na www.recyklohrani.cz.
Pedagog sdílí minimálně jeden návrh na vyučovací hodiny projektu s ekologickou tematikou
na stránkách www.recyklohrani.cz. Zaslaný návrh musí být předem ověřený ve vlastní
pedagogické praxi.
Pedagog organizátorům Recyklohraní navrhne alespoň jeden úkol pro jednu věkovou
kategorii vhodný do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Pedagog se spolu se svými žáky zapojí do minimálně 3 vyhlašovaných osvětových (ne
sběrových) úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, případně zrealizuje
speciální vzdělávací lekce z výukového materiálu EKOABECEDA dle vlastního výběru, které
jsou ke stažení na: www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/
Pedagog dle pokynů zveřejněných na www.recyklohraní.cz o své činnosti e-mailem informuje
organizátory projektu.
Čtyřicet pedagogů s nejvyšším počtem bodů bude zařazeno do internetového hlasování, kde žáci,
studenti a rodiče zvolí EKOUČITELE roku 2017/2018. Tito pedagogové také budou oceněni formou
500 bodů v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Certifikát EKOUČITEL roku 2017/18 získá každý pedagog, který splní kritéria pro jeho udělení.
Slavnostní vyhlášení Ekoučitele roku 2017/2018 a předání certifikátů pro 40 nejaktivnějších řešitelů
se uskuteční v červnu 2018.
Vítěz internetového hlasování získá finanční prostředky na školní výlet v hodnotě 20 000 Kč.
Organizátor projektu – Recyklohraní, o.p.s., Kontakt: 739 280 887, info@recyklohrani.cz

