
EvropaEvropa
potřebuje

odvážné myšlenky,
solidární jednání

a udržitelné povědomí
o životním prostředí

EvropaEvropa
podporuje 

celoživotní učení,
bilaterální spolupráci

a environmentální vzdělávání
v oblasti životního prostředí

„Není žádné umění zajistit, aby se děti
názorně seznámily s hodnotou a významem
přírody životního prostředí, a probudit
jejich zvědavost a touhu zkoumat.

Umění je si tento dětsky naivní přístup k životu,
tento spontánní údiv, trvale zachovat 
a chránit, především v dospělosti být
schopen s radostí očekávat to, co přijde!

Celoživotní učení směřuje člověka ke 
kreativním myšlenkám, k hledání nových
výzev a otázek i k odvaze vydat se do 
neznámého terénu!" 

Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer

Ředitel "UmweltBildungWien"
Hlavní partner projektu "ACT WELLL!"

UmweltBildungAustria www.ubw.at
Neziskové sdružení nabíz í  ve v ídeňském
NationalparkCampLobau různorodé outdoorové programy
v oblasti výchovy k ochraně životního prostředí. Realizuje
také volnočasové programy pro mateřské školky,
školy a školní družiny i pro rodiny a seniory.

Lipka www.lipka.cz
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje představuje
širokou škálu environmentálního vzdělávání. Školám
a školkám nabízí jednodenní i pobytové výukové programy
a rozvíjí také systematické vzdělávání pedagogů
na poli environmentální výchovy. Vzdělávací akce
připravuje rovněž pro širokou veřejnost.

Chaloupky o.p.s. www.chaloupky.cz
Nezisková environmentální vzdělávací organizace se
sídle v Kraji Vysočina nabízí jednodenní i vícedenní
programy pro mateřské školky a školy. Realizuje
také exkurze pro rodiny a programy dalšího
vzdělávání pro učitele.

ACT WELLL!

AUSTRIAN CZECH TEAM WIDENS EVOCATIVE LIFE LONG LEARNING

www.act-welll.euwww.act-welll.eu

AUSTRIAN CZECH TEAM WIDENS EVOCATIVE LIFE LONG LEARNING

675 21 pošta Okří šky | Kněžice 109

 +420 567 216 881 |  info@chaloupky.cz

www.CHALOUPKY.cz

Chaloupky
o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

www.LIPKA.cz

60200 Brno     | Lipová 20

 +420 541 220 208 |  lipka@lipka.cz

Lipka
školské zařízení pro environmentální vzdělávání



Chaloupky o.p.s.
 +420 567 216 881
	info@chaloupky.cz
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Lipka
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	lipka@lipka.cz
www.lipka.cz

Zážitkové zahrady pro děti ◊

◊ Vzdělávací dům

Vyškolení a certifikovaní ekopedagové zabývající se různými
oblastmi životního prostředí vedou pod odborným dozorem
environmentální zážitkové tábory a workshopy pro skupiny dětí
z mateřských, základních a středních škol z Vídně,
Jihomoravského kraje a Vysočiny. Tyto aktivity probíhají v rámci
zážitkové programové nabídky ACT WELLL!, která byla vyvinuta
speciálně pro děti.

Train the Trainer Outdoors ◊

◊ Best-Practice na zážitkovém táboře

Ekopedagogové z Vídně, Jihomoravského kraje a Vysočiny
se v rámci praktických základních kurzů „Basic Trainings“
seznámí s cennými základy inovativní outdoorové pedagogiky
a prohloubí své zkušenosti během specializovaných kurzů
„Special Trainings“ a exkurzí „Facility Trainings“ v zařízeních
jednotlivých organizací zapojených do projektu ACT WELLL!

Podél působivé lesní naučné stezky v blízkosti brněnského
pracoviště Lipky Jezírko se děti ponoří do činnosti a tajemství
ekosystému lesa. Také na WildnisSpielplatz Wow ve
vídeňském NationalparkCampLobau budou mladí hosté
moci v lese rozvíjet svou radost z pohybu a dobrodružství.

Děti se v „Ekocirkusu“, jenž hostuje na školních hřištích, prostřednictvím
podnětného programu a mobilní výstavy zábavným a hravým
způsobem seznamují s významem rozmanitosti rostlinných
a živočišných druhů. Rozmanitost mohou zvědavé děti a mladí lidé
objevovat rovněž pomocí průzkumu půdy a vody během akcí
zaměřených na biodiverzitu konkrétního území.

Rodinný statek v obci Zašovice otevírá dětem společně
s dveřmi od chléva také přístup do zajímavého světa
ekologického zemědělství. Děti jsou zvány, aby se staraly
o zvířata a krmily je, zušlechťovaly jejich produkty
a ponořily se do světa těchto zvířat.

Dětský statek ◊

◊ Život v půdě

Děti pomocí svých smyslů objevují rozmanitý život ve vrstvách
odumřelého rostlinného a živočišného materiálu i v hlubších
půdních sedimentech. Hemžení různorodého života v půdě
vyvolává u dětí spontánní údiv, a tak se seznamují
s významem péče o půdu.

Projektoví partneři ACT WELLL! rozšiřují svoji regionální 
síť v oblasti environmentálního vzdělávání o bilaterální 
dimenzi. Informační webová stránka www.act-welll.eu 
slouží jako základna pro dialog a výměnu zkušeností
v rakousko-české vzdělávací síti.

Hmyzí hotely ◊

◊ Síť pro environmentální vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání je hlavním motivem přeshraničního
projektu ACT WELLL! a nového zařízení pro vzdělávání
dospělých. Vzdělávací dům ve standardu pasivního
d o m u ,  k t e r ý  b u d e  v y b u d o v á n  v e  v í d e ň s k é m
NationalparkCampLobau, bude sloužit také jako centrum
bilaterálních aktivit.

Děti staví speciální hotely pro různé druhy hmyzu, starají
se o okřídlené hosty a zkoumají jejich vzhled a komplexní
životní styl. Při tomto velmi blízkém kontaktu poznávají
hodnotu přírody, rozmanitost hmyzu a význam fungujících
ekosystémů. ◊ Biodiverzita

Les jako životní prostor ◊

Zahradničení zahrnuje činnosti v zahradě, jako je setí,
ošetřování či sklizeň, kterým se děti učí zábavnou formou.
V těchto zážitkových zahradách v České republice a v Rakousku
se děti seznamují s udržitelným jednáním a učí se nést odpovědnost
za život rostlin a zvířat na zahradě během celého roku. 

ACT WELLL!


