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Semináre

Envirofilm patrí medzi podujatia, kt oré prinášajú ve-
rejnosti i odborníkom množstvo nových zaujímavých in-
formácií a posolstie v v podobe dokumentárnych f ilmov,
stretnutí a ďalších zaujímavých akcií. Pri príle žitosti už
XII. ročníka festivalu Slovenská agentúr a životného
prostredia 2. - 3. mája uskutoční his toricky prvý semi-
nár zameraný na verejné prezentácie najúspešnejších
projektov grant ového kola Minis ter stva životného
prostredia SR s názvom Zelený pr ojekt a grantového
kola Slovenskej agentúry životného pr ostredia Pro-envi-
ro. Program seminára otvoria svojimi príhovormi zás tup-
covia The Field Studies Council – mimovládne j environ-
mentálnej vzdelávacej organizácie z Veľkej Británie, ktorí
roky spolupracujú so SAŽP, čoho výstupom je niekoľko
mimoriadne úspešných národných i medzinárodných
projektov, ako napríklad Živá prír oda či Environmentál-
na výchova pre postihnutú mládež.

Okrem už spomínaných najúspešnejších riešit eľov
Zelených projektov a Pr o-enviro bude hosťom seminá-
ra PaedDr . Soňa Vincíková PhD., v edúca Katedr y eko-
lógie a environmentálnej výchovy FPV UMB B. Bystri-
ca ako odborná garantka medzinárodného vzdeláva-
cieho projektu Podpora výchovy pre TUR vo Vojvodi-
ne. Mgr. Miloš Vincík pr edstaví poslanie a ciele uvede-
ného projektu, ktor ý predložila SAŽP v spolupráci
s touto katedrou do gr antového kola Ministerstva za-
hraničných vecí SR v rámci programu Oficiálnej r oz-
vojovej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu, a ktor ý sa
realizuje od júna 2005 do januára 2007. Par tnerom
projektu na sr bskej s trane je Asociácia slovenských
pedagógov z Báčskeho Petrovca z Vojvodiny. Projekt
sa v súčasnosti nachádza v polovici svojej realizácie
a priniesol prvé výstupy v podobe nadobudnutých zruč-
ností a zážitkov, ktoré získali srbskí učitelia na usku-
točnených workshopoch. Pr vý z nich sa uskutočnil
v auguste 2005 v SEV Drieňok – Teplý Vrch a druhý
bol úspešne zr ealizovaný v októbri 2005 v pries toroch

Slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Pet-
rovci vo Vojvodine. V súčasnos ti sa pripravu je meto-
dická príručka výchovy pre TUR, ktor á bude vydaná
v srbskom jazyku a jej obsahom budú návody na en-
vironmentálne cvičenia a me todika využívania envi-
ronmentálnych aktivít v školskom vyučovaní. Súčas-
ťou projektu je aj pedagogický experiment, ktor ý sa
začne realizovať od septembra 2006 na piatich ná-
rodnostne zmiešaných školách vo Vojvodine. Jeho
výstupom bude overená metodika vzdelávania pre TUR
vhodná pre srbské podmienky, ktorá bude ďalej predlo-

Zelený projekt, Pro-enviro a ďalšie
zaujímavé projekty na Envirofilme 2006

Skupina pedagógov z piatich pilotných škôl z Vojvodiny

žená na akreditáciu srbským orgánom školskej správy.
Je potrebné zdôrazniť, že tento projekt umožnil jeho

riešiteľom zoznámiť sa s veľkým kultúrnym bohat-
stvom Vojvodiny a duchovným odkazom, ktor ý viac
ako dvesto r okov nesú v sebe a rozvíjajú národnosti
žijúce na tomto území. Je t o odkaz o tom, ako môžu
žiť vedľa seba v mieri ľudia rôznej národnosti, rôzne-
ho náboženstva a kultúr neho dedičstva. Je to posol-
stvo pr e súčasnosť plnú násilia a sporov, založené na
úcte k tradičným hodnotám, ku kultúre, k svojmu ja-
zyku, ale aj ku kultúre a zvykom iných národností.

 Účas tníkmi projektu sú okr em učiteľov z tamo jšej
60 000 slovenskej komunity aj  zástupcovia srbskej,
rumunskej a rusínskej národnosti. Toto územie je mi-
moriadne vzácne nielen z dôvodu spolužitia týcht o ná-
rodnos tí, ale aj z hľadiska vzájomného obohacovania
rôznych kultúr, ktor é sa tu stretli, z čoho pr amení cel-
kom originálne, aut entické „vyžarovanie” Vojvodiny.
V takomto vzácnom území je hľadanie pr vkov udrža-
teľného spôsobu života prechádzkou po r ovnom vy-
dláždenom chodníku, na kt o rom sa s tr etávat e
s rôznymi ľuďmi a zostávate f ascinovaní ich vnútor-
ným bohatstvom prameniacim zo s táročia zakor ene-
ného rešpektu a úct y voči prírode, ľuďom a všetkým
prejavom sveta, ktor ý nás obklopuje.

Súčasťou kr átkej prezentácie projektu bude aj prího-
vor zástupcu pozvaných vojvodinských učiteľov, ktorý
sa v rámci projektu Podpora výchovy pre TUR vo Voj-
vodine významne pričinil o šírenie nadobudnutých zruč-
ností, ako aj o ďalšie aktivit y súvisiace s podporou udr-
žateľného života na území Vojvodiny. Na záver je pri-
pravený vstup PaedDr. Soni Vincíkovej PhD. o zmysle a
tvorbe projektov, o ich spr acovaní a predovše tkým
o tom, čo prinášajú okr em finančnej podpory svojim
tvorcom, ale predovšetkým tým, ktorým sú určené.
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Na návšteve v S tredisku en vironmentálnej výchovy SAŽP Drieňok na Teplom V rchu




