EKOABECEDA – SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
S finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR
a některých krajů program vytvořila a zajistila společnost Recyklohraní.

Zpráva o publicitě projektu
aktivity ▪ výsledky

Pro Recyklohraní o.p.s. zpracovala:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, tel. 603 574 631,
email: jana.cechova@open-com.cz

1. Představení projektu
Společnost Recyklohraní o.p.s. představila v druhé polovině roku 2017 nový díl
výukového materiálu EKOABECEDA s podtitulem Umíme žít bez odpadů? Byl připraven
pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy. Součástí projektu byla v říjnu
a listopadu 2017 série jednodenních seminářů pro školní koordinátory EVVO ve všech
krajích ČR. Jak samotný výukový materiál, tak semináře, finančně podpořil Státní fond
životního prostředí ČR. Organizaci některých seminářů podpořily též: Pardubický kraj,
Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Olomoucký
kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj a Město Plzeň.
Důležitou součástí projektu byla i výzkumná šetření o předcházení vzniku odpadů, a to
jak mezi žáky, tak i mezi pedagogy v celé ČR.

2. Realizované aktivity pro zajištění publicity projektu
V rámci projektu bylo vydáno 14 tiskových zpráv. Z toho jedna celostátní (zastřešující)
určená pro všeobecná, CSR a odborná média, a 13 regionálních. V regionální tiskových
zprávách jsme podpořili zviditelnění realizace seminářů v jednotlivých krajích. Spolu
s tiskovými zprávami jsme do médií zasílali i fotografie ze seminářů a citace od pedagogů,
zástupců krajů a zástupců programu EKOABECEDA. Ve všech tiskových zprávách byla
zmíněna podpora SFŽP ČR, logo bylo umístěno v zápatí tiskové zprávy.

Datum
distribuce

Tisková zpráva – titulek

Zacílení

17.10.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a pomáhat jim
budou Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Celostátní a odborná

19.10.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Vysočina

25.10.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé v Libereckém kraji se školili a
pomáhali jim při tom Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Liberecký kraj

26.10.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Praha+Střední Čechy

08.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Královéhradecký kraj

10.11.2017
22.11.2017
23.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři
Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský
kraj

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři
23.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Zlínský kraj

27.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Jihomoravský kraj

29.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Ústecký kraj

29.11.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Karlovarský kraj

01.12.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Plzeňský kraj

01.12.2017

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

Jihočeský kraj

3. Mediální výstupy – základní přehled
V návaznosti na projekt bylo v médiích publikováno 31 výstupů. Zdroj dat: mediální
databáze společnosti Media Tenor plus manuální dohledávání výstupů přes internetové
vyhledavače. Potenciální zásah uvedený v tabulce vychází z oficiálních výzkumů
sledovanosti (Mediaprojekt, Radioprojekt, TV Metry a Netmonitor). Vzhledem k tomu, že
v rámci projektu byla oslovována nejen regionální, ale i lokální média, dá se předpokládat,
že výstupů bylo reálně více. Ne všechny se však podařilo zmonitorovat.
Pot.
zásah

Médium

Titulek

31.8.2017

parlamentni
listy.cz

V programu Recyklohraní už děti vytřídily 923 tun
175 188
použitých baterií. Letos se chystají novinky

1

online

jiné

31.8.2017

prumyslova
ekologie.cz

V programu Recyklohraní už děti vytřídily 923 tun
použitých baterií. Pro letošní školní rok se chystá
řada novinek

N/A

1

online

odborné

01.09.2017

moderni
obec.cz

Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
vstupuje do nového školního roku s novinkami

N/A

1

online

odborné

206 820

1/4

print

všeobecné

N/A

1/4

print

odborné

1/3

print

odborné

66 215

1

online

lifestyle

N/A

1

online

odborné

05.09.2017
10.10.2017
10.10.2017

Lidové
noviny
Pro města
a obce
Moderní
obec

Školáci uklízejí svět
Školáci sbírají baterie
Recyklohrani v desátém roce svého trvání

17.10.2017

zena-in.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a
pomáhat jim budou Budulínek,…

17.10.2017

prumyslova
ekologie.cz

Umíme žít bez odpadů?

Rozsah

Typ Charakter
média
média

Datum

EKOABECEDA: Učitelé se budou školit a pomáhat
jim budou Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři
bratři
Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a
pomáhat jim budou Budulínek, Červená Karkulka
nebo Tři bratři

17.10.2017

madam
business.cz

17.10.2017

ekolist.cz

19.10.2017

Lidové
noviny

20.10.2017

Firststyle.cz

17.10.2017

econnect.cz

24.10.2017

genusplus.cz
(Liberecko)

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a
pomáhat jim budou Budulínek, Červená Karkulka
nebo Tři bratři
Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a
pomáhat jim budou Budulínek, Červená Karkulka
nebo Tři bratři
S odpady učitelům pomohli Budulínek i Červená
Karkulka

01.11.2017

kladensky.
denik.cz

01.11.2017

11 000

1

online

lifestyle

6 759

1

online

odborné

206 820

1/4

print

všeobecné

N/A

1

online

lifestyle

N/A

1

online

odborné

N/A

1

online

regionální

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

benesovsky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

berounsky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

kolinsky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

kutnohorsky. Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
denik.cz
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

boleslavsky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

nymbursky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

melnicky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

pribramsky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

01.11.2017

rakovnicky.
denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování.
133 629
Bude to i u vás doma?

1

online

regionální

24.11.2017

kr-zlinsky.cz

Seminář ukázal, jak lze žáky naučit nevytvářet
zbytečně odpady

N/A

1

online Regionální

26.11.2017

zlin.cz

Seminář ukázal, jak lze žáky naučit nevytvářet
zbytečně odpady

N/A

1

online Regionální

27.11.2017

Kroměřížský Naučte děti nevytvářet zbytečné odpady, vybízel
deník
pedagogy seminář

4 991

1/8

print

regionální

27.11.2017

Zlínský
deník

Naučte děti nevytvářet zbytečné odpady, vybízel
pedagogy seminář

29 432

1/8

print

regionální

27.11.2017

radio
kromeriz.cz

Seminář ve Zlíně ukázal, jak lze žáky naučit
nevytvářet zbytečný odpad

N/A

1

online Regionální

01.12.2017

první
zpravy.cz

Učitelé se školili jak podpořit ekologickou výchovu
a osvětu

N/A

1

online Regionální

03.12.2017

Region
plzen.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a
pomáhali jim při tom Budulínek

N/A

1

online Regionální

Karkulka a Budulínek naučí děti ekoabecedu

4. Mediální výstupy – skeny a přepisy
31.8.2017

parlamentnilisty.cz

V programu Recyklohraní už děti vytřídily 923 tun použitých baterií.
Letos se chystáají novinky

31.8.2017

prumyslovaekologie.cz

V programu Recyklohraní už děti vytřídily 923 tun použitých baterií.
Pro letošní školní rok se chystá řada novinek

01.09.2017

moderniobec.cz

Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vstupuje do nového školního
roku s novinkami

05.09.2017

Lidové noviny

Školáci uklízejí svět

10.10.2017

Pro města a obce

Školáci sbírají baterie

10.10.2017

Moderní obec

17.10.2017

zena-in.cz

Recyklohraní v desátém roce svého trvání

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a pomáhat jim budou Budulínek,…

17.10.2017

prumyslova
ekologie.cz

Umíme žít bez odpadů?

N/A

1

online

odborné

17.10.2017

madam
business.cz

EKOABECEDA: Učitelé se budou školit a pomáhat
jim budou Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři
bratři

11 000

1

online

lifestyle

17.10.2017

ekolist.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a
pomáhat jim budou Budulínek, Červená Karkulka
nebo Tři bratři

6 759

1

online

odborné

19.10.2017

Lidové noviny

Karkulka a Budulínek naučí děti ekoabecedu

20.10.2017

Firststyle.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a pomáhat jim budou
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

17.10.2017

econnect.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a pomáhat jim budou
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2505062&s=t&f=v

24.10.2017

genusplus.cz (Liberecko)

S odpady učitelům pomohli Budulínek i Červená Karkulka

01.11.2017

kladensky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

benesovsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

berounsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

kolinsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

kutnohorsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

boleslavsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

nymbursky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

melnicky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

pribramsky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

01.11.2017

rakovnicky.denik.cz

Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?

24.11.2017

kr-zlinsky.cz

Seminář ukázal, jak lze žáky naučit nevytvářet zbytečně odpady

26.11.2017

zlin.cz

Seminář ukázal, jak lze žáky naučit nevytvářet zbytečně odpady

27.11.2017

Kroměřížský deník

Naučte děti nevytvářet zbytečné odpady, vybízel pedagogy seminář

27.11.2017

Zlínský deník

Naučte děti nevytvářet zbytečné odpady, vybízel pedagogy seminář

27.11.2017

radiokromeriz.cz

Seminář ve Zlíně ukázal, jak lze žáky naučit nevytvářet zbytečný odpad

01.12.2017

prvnízpravy.cz

Učitelé se školili, jak podpořit ekologickou výchovu a osvětu

03.12.2017

Regionplzen.cz

Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom Budulínek

Přílohy
1 . T i s k o v á z p r á v a ce lo s t á t n í
2 . T i s k o v á z p r á v a r e gi o n á ln í ( v y b r a n á uk á z k a )

Tisková zpráva
Umíme žít bez odpadů? Učitelé se budou školit a pomáhat jim budou
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři
17. října 2017 – S jubilejním desátým ročníkem vzdělávacího programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět přichází do škol nový díl výukového materiálu
„EKOABECEDA“ s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Jeho součástí jsou semináře
pro pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a středních škol. Budou se
při nich školit, jak atraktivním způsobem začleňovat téma předcházení vzniku
odpadů do výuky. Aby zaujali i nejmenší děti, zapojí také příběhy ze známých
pohádek – O Budulínkovi, Červené Karkulce nebo Třech bratrech. Do konce roku
semináře proběhnou ve všech 14 krajích republiky.
Semináře jsou organizovány za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR.
Cílem je vést žáky a studenty k tomu, aby už od dětství uvažovali o rozumné spotřebě, o
alternativních materiálových i energetických zdrojích a minimalizaci odpadů. „V rámci
Recyklohraní se snažíme pomáhat školám ve vzdělávání k ochraně životního prostředí.
Dosud jsme se soustředili zejména na to, jak mohou děti přispět k „uklízení světa“
prostřednictvím třídění a recyklace odpadů. Nyní se blížíme na začátek celého problému.
Tedy že nestačí odpady jen třídit, lepší je zbytečně je netvořit, omezit jejich produkci,“ říká
Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s.
Ekovýchova má smysl už od školky, děti pak mění návyky v rodinách
Už děti v mateřských školách jsou na téma
ochrany přírody citlivé. Stačí je upozornit na
souvislosti, nabídnout možnosti a nadšeně se
zapojují do diskuse a her. Ukazuje se, že děti,
které se o šetrném vztahu k přírodě učí ve
škole, pak pomáhají svým nadšením pozměnit
i návyky v rodinách.
„Důležitá je však forma výuky,“ říká Hana
Ansorgová z Recyklohraní a dodává: „I takové
téma, jako je předcházení vzniku odpadů je
možné skloubit s pohádkami. My jsme známé
pohádkové příběhy obohatili a například okolo
Budulínka odvíjíme vyprávění o obalech,
Červená Karkulka nás zase provází tématem
spotřeba potravin a jejich plýtvání.“

V rámci přípravy nového dílu výukového
materiálu „EKOABECEDA“ s podtitulem
„Umíme žít bez odpadů?“ již proběhly pilotní
výukové hodiny. Zapojení pohádkových
příběhů do ekologické výchovy se dětem líbilo.

Klíčovými body programu seminářů jsou praktické ukázky práce s novým dílem
EKOABECEDY s podtitulem Umíme žít bez odpadů? Jedná se o výukové materiály a scénáře
pro vyučovací hodiny, projektové dny či volnočasové aktivity. Materiály pro práci učitelů
jsou připraveny v 5ti tématech pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy.
Semináře jsou zdarma, ale je třeba se hlásit včas
Semináře nejsou zpoplatněny a každý z účastníků získá navíc zdarma pro svou školu
jeden kompletní výtisk výukového materiálu EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?
Kapacita seminářů je však omezena a je třeba se včas přihlásit na www.recyklohrani.cz.
Zde také najdete termíny a místa konání všech seminářů.
Certifikát pro učitele, kteří umí nadchnout žáky a studenty
Pedagogové, kteří se zajímají o ekologii a umí pro ni nadchnout své žáky, mají letos šanci
získat certifikát EKOUČITEL ROKU. Přihlásit se mohou nejen učitelé ze škol, ale také
pedagogové volného času a pracovníci z dětských či mateřských center.
Certifikát EKOUČITEL 2017/18 získá každý pedagog, který splní podmínky programu pro
jeho udělení. Čtyřicet nejaktivnějších pedagogů bude navíc zařazeno do internetového
hlasování a jeho vítěz obdrží finanční podporu na školní výlet své třídy v hodnotě 20 000 korun.
„Zapojení a interakce s pedagogy vede ke sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a
zkušeností z výuky ekologické výchovy. Zároveň vzniká veřejně dostupná databáze, která
nabízí inspiraci a doporučení pro tvořivou a zábavnou ekologickou výchovu na různých
stupních škol,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.
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Tisková zpráva
Umíme žít bez odpadů? Učitelé se školili a pomáhali jim při tom
Budulínek, Červená Karkulka nebo Tři bratři
29. listopadu 2017 – V Ústí nad Labem proběhl seminář pro pedagogy a další
pracovníky mateřských, základních a středních škol z Ústeckého kraje. Školili se
při něm, jak atraktivním způsobem začleňovat téma předcházení vzniku odpadů do
výuky. Seminář organizovala společnost Recyklohraní na podporu nového dílu
výukového materiálu „EKOABECEDA“ s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Aby
pedagogové snáze zaujali i nejmenší děti, využijí příběhy známých pohádek – O
Budulínkovi, Červené Karkulce nebo o Sněhurce a sedmi trpaslících.
Seminář byl organizován za finanční podpory
Státního fondu životního prostředí ČR a ve
spolupráci s KÚ Ústeckého kraje. Uskutečnil
se v pondělí 27. listopadu v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje. V průběhu
podzimu probíhají obdobné semináře ve
všech 14 krajích republiky. Cílem je vést žáky
a studenty k tomu, aby už od dětství
uvažovali
o
rozumné
spotřebě,
o
alternativních materiálových i energetických
zdrojích a minimalizaci odpadů.

Účastnici ústeckého semináře se seznamují s materiály a
scénáři, které by jim měly pomáhat při ekologické výuce.

„V
rámci
naplňování
Koncepce
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
v Ústeckém kraji podporujeme metodickou
činnost zaměřenou na vzdělávání a setkávání
zástupců škol a ekologických středisek na
území Ústeckého kraje. Jednou z nich jsou i
semináře, jako tento ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Recyklohraní,“ říká
Romana Maturkaničová z Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje: „Sdílíme i hlavní myšlenku
nového dílu EKOABECEDY, že nestačí odpady
Během přípravy nového dílu výukového materiálu
jen třídit, lepší je zbytečně je netvořit, omezit „EKOABECEDA“ „Umíme žít bez odpadů?“ již proběhly
jejich produkci. Další významnou činností je pilotní výukové hodiny.
dotační program na Rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty a zajišťování různých výukových materiálů podporujících
pedagogy v ekologické výchově.“

Bojem proti plýtvání potravinami se dlouhodobě zabývají i potravinové banky.
„Spolupráce se školami, oslovení mladých lidí je pro nás velmi důležité a učitelé, jako na
tomto semináři, jsou pro nás bránou k nim,“ říká Radka Brychtová z Potravinové banky
Ústeckého kraje a dodává: „Záměrem potravinové banky je mimo boje proti chudobě také
předcházet plýtvání potravinami. Žijeme v době nadspotřeby části společnosti a my se
snažíme o to, aby potraviny, které by jinak skončily v odpadu, mohly posloužit těm, kteří
žijí v nedostatku. V roce 2016 jsme zachránili 120 tun jídla v hodnotě 3,9 milionu korun. V
současnosti spolupracujeme s 21 charitativními organizacemi ve 4 okresech Ústeckého
kraje. Těmi jsou Litoměřice, Teplice Ústí nad Labem a Děčín. Další 3 okresy zastřešuje nově
vzniklá PB Džbánsko. Potraviny nám darují obchodní řetězce, jako jsou Globus, Tesco a
Ahold, dále regionální zemědělci i samotní výrobci jako např. Emco se svými produkty
müsli. Důležitá je pro nás podpora od občanů při potravinových sbírkách, z nichž největší je
Národní potravinová sbírka, která se uskutečnila 11. 11. 2017. Při ní jsme v regionu našeho
působení získali více než 13 tun potravin a drogistického zboží.“
Ekovýchova má smysl už od školky, děti pak mění návyky v rodinách
Už děti v mateřských školách jsou na téma ochrany přírody
citlivé. Stačí je upozornit na souvislosti, nabídnout možnosti a
nadšeně se zapojují do diskuse a her. Ukazuje se, že děti, které
se o šetrném vztahu k přírodě učí ve škole, pak pomáhají svým
nadšením pozměnit i návyky v rodinách.
„Důležitá je však forma výuky,“ říká Hana Ansorgová
z Recyklohraní a dodává: „I takové téma, jako je předcházení
vzniku odpadů je možné skloubit s pohádkami. My jsme známé
pohádkové příběhy obohatili a například okolo Budulínka
odvíjíme vyprávění o obalech, Červená Karkulka nás zase provází
tématem spotřeby potravin a jejich plýtvání.“

Na seminářích se pedagogové
pracují s praktickými
pomůckami, které mohou
využívat při výuce.

Klíčovými body programu seminářů jsou praktické ukázky
práce s novým dílem EKOABECEDY s podtitulem Umíme žít bez
odpadů? Jedná se o výukové materiály a scénáře pro vyučovací hodiny, projektové dny či
volnočasové aktivity. Materiály jsou připraveny v 5ti tématech pro 4 věkové kategorie od
mateřských až po střední školy.
Certifikát pro učitele, kteří umí nadchnout žáky a studenty
Pedagogové, kteří se zajímají o ekologii a umí pro ni
nadchnout své žáky, mají letos šanci získat certifikát
EKOUČITEL ROKU. Přihlásit se mohou nejen učitelé ze škol,
ale také pedagogové volného času a pracovníci z dětských či
mateřských center. „Zapojení a interakce s pedagogy vede
ke sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a zkušeností
z výuky ekologické výchovy. Zároveň vzniká veřejně
dostupná databáze, která nabízí inspiraci a doporučení pro
tvořivou a zábavnou ekologickou výchovu na různých
stupních škol,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.
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