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Grillenburg, 21.03.2007 
 
 

Pozvánka 
na 3. sasko-severočeské pracovní setkání 

„Spolupráce v enviromentálním vzdělávání“ 
 
 
Milí vzdělavatelé, 
 
v rámci Interreg-IIIa-projektu „Přeshraniční propojování enviromentálního vzdělávání“ 
Vás Saská zemská nadace příroda a životní prostředí a Křesťansko-sociální vzdělávací 
institut Sasko e.V. srdečně zvou na 3. sasko-severočeské pracovní setkání 
 

17.04.2007 od 10.00 do ca. 15.00 hod 
 
do auly odborné střední školy ochrany a obnovy životního prostředí „SCHOLA 
HUMANITAS“ v Litvínově. 
 
Na základě vzniklých nápadů a poznání z minulých pracovních setkání bychom se 
především chtěli věnovat formulaci myšlenek k vytvoření struktury, popisu funkce a 
budoucím cílů možné přeshraniční sítě. 
Pracovní setkání bude doprovázeno německo-českou tlumočnicí. Srdečně jsou také zváni 
všichni polští zájemci, kteří mluví německy nebo česky. 
 
Program: 
 

10.00 hod Uvítání ředitele Schola Humanitas, Mgr. Ladislav Turbák 
 
10.15 hod Ke stavu rámcového projektu 

„Přeshraniční propojování enviromentálního vzdělávání“ 
 
10.45 hod Diskuze ke konceptu a struktuře přeshraniční sítě, formulace 

budoucích cílů, vytváření specifických stěžejních pracovních skupin a 
regionálních zodpovědností 

 
12.00 hod Polední přestávka (možnost obědu na bázi samostatné úhrady je 

mimo jiné možná v mense za 150,- Kč, ca. 5,60 € – v případě 
zájmu prosím zakřížkujte na přihlášce) 

 
12.45 hod Prohlídka zařízení Schola Humanitas 
 
13.30 hod Krátké představení přeshraničních projektů a projektových návrhů 

účastníků, mimo jiné: 
 

- „Generace přes hranice pro Natura 2000“ (Claudia Pommer, 
Naturschutzzentrum Annaberg) 

 
- První výsledky vývoje lokálních iniciativ ve smyslu udržitelnosti a 

výstavby přeshraničních partnerství v průběhu 9 měsíců (Kay 
Meister, Deutsch-Tschechisches Zentrum für Natur-Umwelt 
Nachhaltigkeit Pobershau) 

- … 
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14.30 hod Navazující společné vyhodnocení a stanovení stěžejních bodů pro 
příští sasko-dolnoslezské pracovní setkání 

 
ca. 14.45 hod Konec setkání 
 
Následně je možnost zúčastnit se lesní procházky na „Rauschengrund“ (doba trvání 
ca. 2,5 hod, pevná obuv je vhodná). 
 

Pro plánování a přípravu setkání Vás prosíme o 
 
přihlášení do 11.04.2007. 

 
Před setkáním zašleme všem účastníkům soupis přihlášených účastníků a naší aktuální 
tabulku organizací hledajících partnera. 
Těšíme se na Vás a přejeme Vám dobrou cestu. Při případných otázkách se prosím 
obracejte na Udo Mauersbergera. 
 
 
S pozdravem 
 
 
gez. Barbara Heidrich 
Sächsische Landesstiftung Natur und 
Umwelt 

gez. Udo Mauersberger 
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen 
e.V. 

 
 
 
Příjezd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa: 
Schola Humanitas 
Ukrajinská 379 
436 64 Litvínov 
Tel: 00420 476 111 226 
Fax: 00420 476 765 130 
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Přihláška     Fax: 0049 3733 6789 55 
 
na 3. sasko-severočeské pracovní setkání 
17.04.2007 ve Schola Humanitas Livínov 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Jméno 
______________________________________________________________________ 
Instituce 
______________________________________________________________________ 
Adresa 
______________________________________________________________________ 
Telefon 
______________________________________________________________________ 
E-Mail 
______________________________________________________________________ 
Podpis 
 
 

 Ano, pracovního setkání se zúčastním. 
 Ano, rád/a bych se zúčastnil/a oběda. 
 Ano, rád/a bych se zúčastnil/a procházky do lesa. 

 
 Ano, rád/a bych představil/a projektový návrh 

 
na téma ________________________________________________ 
(max. 5 min) 
 
 
Krátký popis projektu: 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

 
 Ne, bohužel se nemohu pracovního setkání zúčastnit, ale mám 

zájem o další pozvánky a informace. 
 
 
 
Přihláška na: 
 
Udo Mauersberger 
Christlich –Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
Tel.: (0049) +3733 6789 44 
Fax: (0049) +3733 6789 55 
E-Mail: mauersberger@tira.de 


