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Staň sa konzultantom/kou programu Zelená škola!


Máš pozitívny vzťah k prírode a stav životného prostredia Ti nie je ľahostajný?
 Chcel/a by si využívať svoje vedomosti a skúsenosti v prospech rozvoja škôl?
 Rád/a sa učíš nové veci a stretávaš nových ľudí?
 Baví ťa spolupráca s mladými ľuďmi?
Ak si odpovedal/a „áno“, čítaj ďalej, pretože
hľadáme práve Teba!

Program Zelená škola
...je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné
školy. Pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie
vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.
Zapojených je doňho viac ako 35 000 škôl zo 47 krajín sveta (152 zo Slovenska). Získal uznanie
Environmentálneho programu OSN a odporúča ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náplň práce
- spolupráca so školami - materskými, základnými a strednými
- poskytovanie metodických a odborných konzultácií pedagógom, študentom (osobne, telefonicky, emailom), počas ich realizácie jednotlivých krokov programu
- občasná účasť na akciách škôl a vzdelávacích akciách programu

Ponúkame
- možnosť byť súčasťou tímu mladých tvorivých ľudí a medzinárodného programu, ktorí pomáha
školám na ceste zmeny k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti
- možnosť svojimi skúsenosťami, nápadmi a osobným príkladom prispievať k rozvoju holistickej
envirovýchovy, participácie žiakov, environmentálnemu manažmentu škôl...
- finančne odmeňovanú dobrovoľnícku pozíciu
- účasť na vzdelávacích kurzoch zameraných na celostný prístup v ochrane životného prostredia,
osobný rozvoj a pod.
- možnosť získať ďalšie informácie a praktické skúsenosti, nevyhnutné pre zmysluplné uplatnenie
v praxi
- príležitosť zapojiť sa do ďalších zaujímavých projektov

Požadujeme
- zodpovednosť, flexibilitu a dobré komunikačné schopnosti
- aktívny záujem o envirovýchovu, ochranu ŽP, prírody a/alebo ukončené min. 2 roky
vysokoškolského štúdia (ideálne v tejto oblasti)
- schopnosť samostatne pracovať a ochotu príležitostne cestovať v rámci prideleného regiónu
(prípadne Slovenska)
- účasť na vzdelávacích tréningoch, víkendovkách (3 - 4 krát ročne)
- záujem učiť sa nové veci a spoznávať nových ľudí s podobnými záujmami
- práca s PC (Word, Excel, Internet, E-mail)

Vítané sú skúsenosti s prácou so školami, deťmi/mládežou a verejnosťou.

Termín začatia vykonávania činnosti
- september 2011

Druh pracovného pomeru
- finančne odmeňovaná dobrovoľnícka pozícia.
Činnosť je možné realizovať aj popri zamestnaní/škole. Časová náročnosť je rôzna - od krátkych
občasných telefonátov, e-mailov až po osobné návštevy na školách (max. 1 x mesačne) + účasť na
vzdelávacích akciách programu. Dôležitá je časová flexibilita.
Práca nie je brigádnického charakteru. Dôležité je zotrvanie v programe minimálne počas budúceho
školského roka a to z dôvodu charakteru práce a dobrej úrovne spolupráce so školami.

Životopis spolu s motivačným listom
- zasielajte na adresu: podpora@zelenaskola.sk, najneskôr do 10. júla 2011.
Kontaktovať budeme len záujemcov, ktorí postúpia do ďalšieho kola výberového konania.

Kontaktná osoba
Katarína Klúčiková
Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
E-mail: podpora@zelenaskola.sk, tel.: 0918 495 964

www.zelenaskola.sk

Staňte sa súčasťou programu Zelená škola,
programu určeného pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.
Buďte aj Vy zmenou, ktorú chcete vidieť vo svojom okolí.

