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Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok

PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a citlivosti žiakov na problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. Zároveň dosiahnuť uplatňovanie ekologického myslenia a chovania sa v každodennom živote. Ak sú ničené prírodné zdroje, je to nielen príroda, ktorá trpí, postihnuté je aj ľudské zdravie cez znečistené ovzdušie a kvalitu pitnej vody. Porozumenie tejto osobnej zodpovednosti je najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy.
Hlavným cieľom environmentálnej výchovy a vzdelávania  bude formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré usmernia žiakov chrániť a zlepšovať životné prostredie ako dlhodobý zámer výchovnej práce v strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. K dosiahnutiu tohto cieľa bude nutná fungujúca komunikácia a vzájomná informovanosť o environmentálnej výchove medzi žiakmi, učiteľmi.

Hlavné ciele environmentálnej výchovy:
Rozvoj kultúry školy - rozvoj pozitívnych vzťahov medzi ped. pracovníkmi a žiakmi.
Zakotvenie environmentálnej výchovy v plánoch jednotlivých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov ( doplniť obsahové štandardy).
Starostlivosť o vlastné životné prostredie.
Vytváranie a úprava areálu školy na základe ekologických a environmentálnych kritérií.
	Zapojenie žiakov do environmentálnych projektov a súťaží v rámci SR a regionálnej úrovni.
	Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu vytváranie vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy.
	Venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu. 

1. ROZVOJ KULTÚRY ŠKOLY
- neustále zlepšovať vzťahy medzi učiteľom a žiakom,
- uplatňovať etiku a morálku v škole aj mimo nej (úcta, morálka, čestnosť),
- reprezentovať školu- uplatňovať princíp hrdosti na vlastnú školu,
- hľadať nové formy prístupu k žiakom - odmeny, pochvaly, súťaže....
- viesť žiakov k svedomitému prístupu k práci.
- dbať na estetickú úroveň prác žiakov.
- podporovať školské a mimoškolské aktivity žiakov- kultúrne podujatia, exkurzie a pod.,
- byť žiakom príkladom pri presadzovaní morálky, čestnosti a kultúrnosti vystupovania.

2. PODPORA SPRÁVNEJ VÝŽIVY ŽIAKOV A POZITÍVNY VPLYV TELESNEJ 
 AKTIVITY
- v spolupráci so Štátnym zdravotným ústavom v Liptovskom Mikuláši sprostredkujeme 
 žiakom 1.ročníka besedu spojenú s testom a praktickými ukážkami správnej výživy,

3. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
- zapracovať environmentálnu výchovu do tematických plánov povinných predmetov ako sú 
 etická výchova, občianska náuka, telesná výchova, fyzika a do ostatných všeobecnovzdelávacích 
 predmetov a odborných predmetov
- realizovať kurz Ochrany človeka a prírody pre žiakov 3.ročníka a pre žiakov 1.ročníka Kurz na ochranu človeka a prírody.

A: RIADENIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
Vytváranie podmienok zo strany školy
a) Areál SOŠ polytechnickej
Podpora skrášľovania životného prostredia v areáli a priestoroch SOŠP a v jej okolí a úprava chodieb, šatní, schodov a udržiavanie čistoty na toaletách. 
Úprava odborných učební a kabinetov formou vymaľovania, úpravou násteniek a nástenných panelov a udržiavaním čistoty. 
	Modernizácia a vybavenie dielní.
Rozvoj športových, kultúrnych, odborných a umeleckých aktivít žiakov.
Svojpomocná výroby násteniek, oprava lavíc a stoličiek, učebných pomôcok a iné
b) Ekonomická podpora
c) Zaradenie problematiky ENV a globálnej výchovy do ŠkVP a TVVP, plánov práce školy a predmetových komisií

B: PODMIENKY PRE ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU
a) personálne
- koordinátorka: Ing. Mária Nemsilová(ELK,INF),
- učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov najmä etickej výchovy, občianskej náuky, telesnej výchovy....,
- iní pracovníci na podujatiach s environmentálnou problematikou,
- učitelia odborných predmetov,
- triedni učitelia,
- majstri odborného výcviku.

b) materiálno- technické podmienky
- sledovanie eko-programov hlavne v rámci etickej výchovy, 
- využívanie ekologických aktualít z dennej tlače,
- videofilmy na internete,
- exkurzie zamerané na riešenie problémov ekológie – zberný dvor, Autosalón, STK v Ružomberku a iné.

c) priestorové podmienky
- úprava areálu školy- vytváranie kútov oddychu, športového areálu,
- starostlivosť o triedy a dielne, areál školy,
- organizovanie odborných exkurzií,
- organizovanie Kurzu ochrany človeka a prírody, lyžiarskeho kurzu, účelových cvičení,
- organizovanie kultúrnych a športových podujatí.

C: OBSAHOVÉ ZAMERANIE A METODICKÉ PROSTRIEDKY
Vychádza z hlavných cieľov environmentálnej výchovy na našej škole:
Hlavným cieľom našej práce je výchova žiakov v zmysle etiky, estetiky a odbornosti.

V konkrétnej forme sa žiaci v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi zaoberajú:
	starostlivosťou o areál školy

starostlivosťou o kvety v triedach a priestoroch školy
starostlivosťou o triedy, dielne, laboratóriá
starostlivosťou o zverené náradie v dielňach a laboratóriách, učebnice a školský majetok ( šatňové skrinky, lavice, stoličky a pod.)
	pomoc s úpravou a opravou tried, dielní a pod.


Didaktické metódy a formy environmentálnej výchovy:
	v rámci predmetov biológia, chémia, etická výchovy, občianska náuka žiaci navštívia galériu Ľ. Fullu a Liptovské múzeum v Ružomberku, kde prebiehajú celoročne výstavy- napr. stále expozície, výstavy Fotoforum, Strom a pod.,

súčasťou vyučovania budú aj vychádzky do prírody, kde vyučujúci využijú formu pozorovania životného prostredia a diskusiu o danej problematiky,
vyučujúci vhodne v rámci svojich predmetov vhodne zaradia besedy, prednášky, premietania filmov k problematike životného prostredia,
	vyučujúci využijú pomoc odborníkov pri tvorbe besied- napr. pozvanie ochranárov, lesníkov, architektov, lekárov, pracovníkov Okresného ústavu životného prostredia, pracovníkov ČOV, správcov monitorovacích staníc, pracovníkov Národných parkov a pod.,
	v rámci vyučovacích hodín sa použijú nové formy podania učiva ako otvorená hodina, projektové vyučovanie, skupinová práca, problémové vyučovanie a iné,
v boji proti fajčeniu využijeme spoluprácu s Okresným úradom v Ružomberku, ktorý každoročne organizuje besedy na danú tému a aktuálne témy týkajúce sa mladých ľudí a ich problémov,
	žiaci budú využívať novovybudovanú oddychovú zónu v areály školy na relaxáciu a vyučovanie mimo triedy.

D: VÝSKYT NEGATÍVNYCH JAVOV
jedným z najväčších problémov na škole je fajčenie- spolu s odborníkmi sa pokúsime zmierniť tento negatívny jav použitím všetkých dostupných prostriedkov,
	
E: ENVIROPROJEKTY
Program Ekostopa sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
	zbieraj baterky, 
	zber žiariviek,
zber použitých zubných kefiek príslušnej značky,
	celoškolský zber papiera ( zber aj v triedach),
celoškolský zber vrchnáčikov pre hendikepované deti (zber aj v triedach),
zber použitých olejov aj z domácnosti,
využívanie kontajnerov pre separovaný odpad, 
v spolupráci so Zberným dvorom Ružomberok zorganizovať zber opotrebovaných pneumatík a batérií automobilov na OVY,

F: EXKURZIE
MONDI SCP stredisko merania emisií - marec,
	MONDI SCP Deň zmeny celá škola - jún,
	Zberný dvor Ružomberok - apríl,
	Poznaj okolie a históriu Ružomberka – výlet na Likavský Hrad – jún,
	Výstava Fotoforum v Liptovskom múzeu  – október,
	Medzinárodný salón fotografie krajiny STROM v Liptovskom múzeu.
Environmentálnu výchovu možno realizovať nasledovnými metódami a formami práce:
	hry,

súťaže,
besedy,
kvízy,
ekohry,
exkurzie a výlety,
akcie podporujúce zdravý životný štýl – škola v prírode, športové aktivity,
účasť učiteľov na školeniach (podľa ponuky),
zberové akcie,
úspora energie, vody (šetrné zaobchádzanie s materiálnym vybavením školy),
práca s odbornou literatúrou + využitie výukových programov a internetu,
zhotovovanie projektov s ekologickou tematikou
Environmentálna výchova sa bude opierať aj o environmentálny kalendár svetových dní


V Ružomberku dňa:			 Vypracovala: Ing. Mária Nemsilová
							koordinátorka environmentálnej výchovy

