EKOŠKOLA
jak na kampaň
obyčejného hrdinství
webinář 23. 3. 2022

Plán kampaně, způsob
a forma komunikace
zmapujte s Ekotýmem všechny možnosti pro
šíření kampaně a výzev (videa, nástěnky, "sítě)
zamyslete se nad různými cílovými skupinami
- děti/žáci, rodiče, učitelé, veřejnost
naplánujte si v Ekotýmu harmonogram
kampaně
najděte a oslovte vhodné partnery

7 kroků

Plán kampaně, způsob
a forma komunikace
Co se osvědčilo, tipy z loňské kampaně:
Důležitá je podpora vedení školy
a některých kolegyň a kolegů.
Využijte nastavenou on-line
komunikaci z distanční výuky,
pro komunikaci skolegy, žáky,
rodiči.....

Motivujte děti a dospělé tím, že
jim dáte prostor pro to, co je
baví; umožníte jim realizovat
vlastní nápady.
Osvědčilo se oslovovit třídní
učitele a ti pak předávají info
svým třídám.

7 kroků

Spoléháme zejména na svoje
žáky - nejen svou třídu, ale
všechny, které učíte bez
ohledu na to, zda jsou v
Ekotýmu nebo ne.
Ekotýmáci z každé třídy
oslovují své spolužáky ve
třídě.

Oslovení a motivace účastníků
motivujte účastníky - např. úspěchy z
minulé kampaně
předejte jim přehledně informace
využijte naše plakáty a letáky
povzbuzujte účastníky během kampaně

7 kroků

Oslovení a motivace účastníků
Co se osvědčilo, tipy z loňské kampaně:
Spolupráce s aktivními
učiteli, s mistním
Městským kulturním
centrem.
Propagace přes třídní učitele a
družinářky. Přehledné zobrazení
úkolů a vysvětlení na chodbě
školy. V on-line prostoru na
webu, teamsech, bakalářích...

Oslovit rodiny přes emailovou
komunikaci, eko nástěnku.
Poprosit o spolupráci např.
MŠ v subjektu.
Hledat přes kolegy,
radiče, známe možnost
další spolupráce.

Využití obecního
zpravodaje, plakáty v
obci.

7 kroků

Spolupráce s dalšími
organizacemi - domov
důchodců, firmy, neziskovky.

Veřejná vitrína věnovaná
Ekoškole před školou.

Průběh kampaně
udržujte pozitivní napětí
mějte "HOT line" pro dotazy
sdílejte společně fotky z plnění výzev
a vzájemně se inspirujte

7 kroků

Průběh kampaně
Co se osvědčilo, tipy z loňské kampaně:
Sdílení úspěchů v
kampani na webu nebo
FB - příspěvky, nebo
fotografie z plnění výzev.

Průběžná motivace:
dotaz na průběh výzev,
návrh pomoci, sdílení.

V rámci online hodin jsme se
dětí průběžně ptali, co se jim
daří - "stáhli" pak i některé
ostatní.

Děti z Ekotýmu informují
o kampani ostatní.
Motivace účastníků
pravidelnými
povzbudivými e-maily.

7 kroků

Sběr dat a pokračování v kampani
domluvte si termín a formu pro sběr
a odevzdání výsledků
prezentujte úspěchy vaší kampaně využijte naše šablony
promyslete, zda a jak chcete v kampani
pokračovat

7 kroků

Sběr dat a pokračování v kampani
Tipy z webináře:
Spolupráce s
třídními učiteli:
dopředu si
nastavit, jak se
budou data
sbírat.

Oslovit aktivní žáky
pro pomoc se
zapisováním dat a
informací do tabulek.

Data sbírá za třídu jeden
člověk, nejlépe třídní učitel.
Dopředu si stanovte, jak se
budou sbírat data za rodiny
či sourozence.

Dotažení práce do
konce je na
pedagogovi. Děti
nadšeně začnou a pak
už nic.

Průběžné zveřejňování
výsledků motivuje
ostatní k odevzdání
informací.

7 kroků

Pokud se vyskytne
problém, jistit co v
odevzdání informací
brání a zkusit příčinu
odstranit.

Informace a možnosti sdílení
Kompletní informace najdete na webu
Přidejte se do skupiny na FB

Akce, kterými můžete kampaň obohatit
nabízíme i podrobné návody a aktivity do hodin
Točíme s Ekoškolou a Ulicí
Natočte motivační video a vyhrajte návštěvu ateliérů
Doplňte kampaň OH akcí pro klima

7 kroků

