Nauč se cestovat

Learn to Travel, Travel to Learn

6 měsíců

+ 6 měsíců přípravný kurz

Během šesti měsíců navštívíš se svým týmem Latinskou, Střední a Severní Ameriku, aby ses dozvěděl/a
o environmentálních problémech dnešní doby, ochranných postupech a negativních dopadech globálního
oteplování.
Myšlenkou tohoto programu je umožnit studentům získat zkušenosti a znalosti o tématech souvisejících se
životním prostředím, změnou klimatu a globálním oteplováním.
Hlavním cílem programu je vytvořit mezi účastníky povědomí o globálních ekologických otázkách, aby později
mohli šířit povědomí o těchto velkých problémech současné doby.

1. Přípravný kurz (Pre-course)
Místo: Evropa
Délka: 6 měsíců
•
•
•

získávání financí na studium i cestování
výběr práce z nabídky One World Institute
(např. v Dánsku či Norsku)
zdravotní pojištění budeš mít v zemi, kde
budeš pracovat

3. Cestování (On The Road)

Místo: Latinská, Střední a Severní Amerika
Délka: 3 měsíce
•
•

2. Studium (Study Period)
Místo: škola v Norsku
Délka: 2 měsíce
•

•
•

•

zaměření na otázky životního prostředí
(znečištění oceánů, změny klimatu apod.),
globalizaci a její dimenze, neo-liberalismus
v USA a lidskou práci
stanovení cílů cesty a její příprava (víza,
letenky, plán návštěvy nejrůznějších míst)
zdravotní pojištění po dobu studia si zařizuješ
„na vlastní pěst"

•

budeš stále na cestách a v pohybu, abys
mohl/a poznat co nejvíce ekologických
problémů v různých zemích
budeš zkoumat životní prostředí jednotlivých
zemí a regionů (zalesňování, ochranu
živočichů, ekologické zemědělství, znečištění
atp.) a sociální problémy spojené se životním
prostředím
dokumentování tvých zkušeností (fotky,
rozhovory, videa apod.)
cestovní pojištění Ti zabezpečí One World
Institute

4. Vyhodnocení (Conclusion)
Místo: Norsko
Délka: 1 měsíc
•
•
•

sdílení tvých zkušeností s ostatními týmy ve
škole
týmová setkání s prezentacemi doprovázenými
fotografiemi
zdravotní pojištění po dobu vyhodnocování si
zařizuješ „na vlastní pěst“

Na konci programu tě čeká závěrečná
zkouška, po níž zhodnotíš program,
díky kterému můžeš významně přispět
k řešení největších problémů dnešní doby.

Program začíná dvakrát ročně, a to vždy 1. března a 1. září.
Pro více informací nás kontaktuj na info@i-study.cz.

