Celostátní soutěž „ZELENÉ PODNIKÁNÍ“
podporuje a sjednocuje

tři pilíře udržitelného rozvoje – ekologický, ekonomický a sociální
Co získáte, když přihlásíte svou základní školu do soutěže?
• Účast v soutěži je aktivitou přihlášené školy v oblasti finančního vzdělávání
a environmentální výchovy v rámci ŠVP.
• Přihlásit školu můžete od 16. 11. 2010 do 30. 11. 2010
• Od 30. 11. 2010 bude zpřístupněn studijní text pro soutěžící žáky, který lze
použít ve výuce. Žáci mohou studovat a psát si svoje poznámky do 3. ledna
2011.
• Přihlášeným školám organizátor zašle pomocí elektronické pošty pokyny.
• Pravidelně budete dostávat informace o vytvořených metodických
materiálech z projektu.
• Krajské a celostátní kolo soutěže připravuje organizátor.

Co získají soutěžící žáci?
• Zkušenosti z individuální práce – samostatnost, rozhodování,
zodpovědnost.
• Ze studijního textu si žáci připraví vlastní poznámky, které mohou
použít při vyplňování testu.
• Naučí se využívat počítače a informací z internetu.
• Individuální zodpovědná práce s informacemi v
praxi.
• Zkušenosti s myšlenkovými mapami.
• Práce s interaktivními výukovými modely.
• Vyzkouší si spolupráci v týmu.
• Budou reprezentovat školu v krajské soutěži.
• Mohou reprezentovat kraj v celostátní soutěži.
• Účastníci celostátního kola získají věcné
ceny.

Jak vaši školu do soutěže přihlásíte?
Na stránkách www.vcele.eu vyplníte jednoduchou
přihlášku.
Nebo můžete poslat e-mail na adresu
hasa@vcele.eu
či zavolat na tel. +420 603 849 838
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Úloha pověřeného pedagoga

Žáci budou studovat od 30.11. přes Vánoční svátky a Nový rok
Test bude od 3. ledna do 10. ledna 2011.
Krajské kolo se bude konat 7. až 11. února 2011.
7. března 2011 se bude konat celostátní kolo.
Těšíme se na spolupráci
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