ANKETA + SOUTĚŽ   PRO  ŽÁKY  II  STUPNĚ  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL 
A NIŽŠÍ  ROČNÍKY  VÍCELETÝCH  GYMNÁZIÍ  Libereckého  kraje 

Odbor rozvoje Libereckého kraje vyhlašuje pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a pro žáky primy - kvarty víceletých gymnázií  anketu + soutěž  na téma:

„JAK ROZUMÍM POJMU UDRŽITELNÝ ROZVOJ“

Proč toto téma: Liberecký kraj jako první v republice rozjíždí pilotní projekt s cílem dostat do  povědomí široké veřejnosti principy současného trendu vývoje společnosti, a sice principy
tří  pilířů udržitelného rozvoje  - ekonomického, sociálního a životního prostředí.

Cíl: Tato soutěžní anketa je první tzv. „zážehovou jiskrou“, která by se měla postupně rozprostřít do celého spektra společnosti a roznítit tak živý zájem a diskusi na toto téma.  NECHCEME VĚDOMOSTI, začínáme mapovat celkové povědomí o tématu a budeme pokračovat vysvětlováním problému veřejnosti. Hlavními cíli tohoto projektu jsou osvěta a vzdělávání občanů.

Proč tato cílová skupina: Žáci vybrané věkové skupiny jsou komunikativní a mají již určité povědomí o fungování společnosti, dokáží reflektovat vztahy ve společnosti a kreativním způsobem dotvářet skutečnost.

Proč tato forma: Aktivita v sobě nese jak prvky ankety, osvěty i soutěže . 

Jak se přihlásit: Na školy Libereckého kraje budou od  10.11.2004 poštou rozesílány formuláře. Účastníci je vyplní a odešlou zpět na adresu pořadatele uvedenou ve spodní části listu, tj. Krajský úřad Libereckého kraje, heslo: UR-soutěž, U Jezu 2a, 461 80 Liberec.

Kdy proběhne soutěž: od 10.11. 2004 do 26.11. 2004

Kdy a kde budou vyhlášeni vítězové:  27.12. 2004
      v Kongresovém centru Centra Babylon v Liberci
      pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny

Koho prosíme o spolupráci: ředitele všech plně organizovaných základních škol a víceletých gymnázií Libereckého kraje, aby prostřednictvím kolegů učitelů občanské nauky, základů společenských věd, učitelů dějepisu, přírodovědy, českého jazyka a dalších rozdali soutěžní listy všem žákům cílové věkové skupiny

Anketní a soutěžní formuláře naleznete v přiloženém souboru a na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz  pod odkazy  Udržitelný rozvoj Rovnováha.

Bližší informace poskytnou za 
Odbor rozvoje Libereckého kraje: RNDr. Jiřina Vargová,  tel.: 485 226 576,
e-mail: jirina.vargova@kraj-lbc.cz 
Odbor školství Libereckého kraje: Ing. Milena Nováková, tel.: 485 244 515, 
e-mail: milena.novakova@kraj-lbc.cz 
Organizační zajištění:     agentura  JV5P marketink, s.r.o., Ing. Jan Verl, 
                                                                  Frimlova 23, 460 05 Liberec 5, tel: 483 305 509, 
                                                                  e-mail: jv5p@iol.cz

