
Changing lives. Opening minds.

Erasmus+

    Lycee Professionnel C. N. Ledoux,

    Les-Pavillions-sous-Bois, France

    Zincirlikuyu Isov Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,

    Istanbul, Turkey

    Gymnazium, SOS, SOU a VOS,

    Horice, Czech Republic

    Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”,

    Iași, Romania                 

Sustainability:
Towards the

Appreciation of Resources 
(STAR)

Implementation period:
September 1, 2014 - August 30, 2017

Gymnázium, SOŠ, SOÚ a VOŠ

Riegerova 1403, 50822 Hořice, Czech Republic

Tel. +420 493 622 921

http://www.gozhorice.cz

     

Contact Information:

Email: j.jindrova@centrum.cz Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/5796/home    

TEAM: J. Jindrová (coordination); J. Kostelniček, H. Richtermocová, M. Zivrová

 

PROJECT PARTNERSHIP

    Istituto D'Istruzione Superiore Euclide,

    Bari, Italy (Coordinator)

Sustainability is defined as “meeting the needs of the present generation

without compromising the ability of future generations to meet their own

needs” (Bruntland Commission, 1987). It includes some of the greatest

challenges of the present age such as demographic change and ecosystem

change, including the phenomenon of climate change. 

Bruntlandská zpráva definovala udržitelný rozvoj jako: “…uspokojení potřeb

současné generace bez toho, aniž by byly omezeny možnosti uspokojení potřeb

generací budoucích…” (Bruntlandská zpráva, 1987). Udržitelý rozvoj se týká

takových problémů, jako jsou demografické změny a změny ekosystému, včetně

fenoménu klimatických změn. 



GENERAL OBJECTIVES:

Reducing school drop-outs;

SPECIFIC OBJECTIVES:

Acquiring knowledge and using tools to manage sustainability;

YEAR 1
The context of sustainability
  

PROGRAMME OUTLINE

EXPECTED RESULTS:

YEAR 2
The management of sustainability
  YEAR 3
Case studies on sustainability

Tangible results:
  - Glossary of terms on sustainability
    (Year 1);
  - Ebook on sustainability (Year 3).
  Non-tangible results:
  - (Students) boost their motivation
    to learn at interdisciplinary level;
  - (Students / Teachers) increase
    their language competence;
  - (Students / Teachers) increase
    their digital competence;
  - (Students) reduce the impact of
    their socio-economic condition on
    school grades.

PROJECT GOALS:

Enhancing teaching quality;

Increase the european dimension in educational institutions.

Disseminate CLIL methodology;

Applying knowledge and tools on sustainability to local case studies.

OBECNÉ CÍLE:

Zabránit snižování počtu studentů ve škole;

SPECIFICKÉ CÍLE:

Získat znalosti a užitečné nástroje pro zvládnutní udržitelného rozvoje;

CÍLE PROJEKTU:

Rozšířit kvalitu výuky;

Rozšířit evropské povědomí na edukačních institucích.

Rozšířit metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning);

Aplikovat znalosti a nástroje na udržitelném rozvoji v místních případových 
studiích.

Projekt je financován Evropskou unií 
Číslo projektu je: 2014-1-IT02-KA201-003969_6 - Výzva: 2014 - Aktivita: 
Strategická oblast partnerství – školní vzdělávání

Prohlášení: Uveřejněné příspěvky a články vyjadřují výhradně názory autora, Národní agentura
Erasmus Plus a Evropská komise není odpovědná za použití informací obsažených v tomto
materiálu.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY:

Konkrétní výsledky:
  - Terminologický slovník pojmů
    udržitelného rozvoje (1. rok);
  -  Ebook o udržitelném rozvoji (3. rok).
  Všeobecné výsledky:
  -  (Studenti) zlepšit motivaci studovat
    na interdisciplinární úrovni;
  -  (Studenti/Učitelé) zlepšit jazykové
    kompetence;
  -  (Studenti/Učitelé) zlepšit numerické
    kompetence;
  - (Studenti) snížit vliv socio-
    ekonomických podmínek na
    prospěch studentů ve škole.

PRVNÍ ROK
Kontext udržitelného rozvoje
  

PROGRAM PROJEKTU

DRUHÝ ROK
Management udržitleného rozvoje
  TŘETÍ ROK
Případové studie na téma udržitelný rozvoj
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