Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
(2016 – 2017)
Studium je určeno stávajícím i budoucím školním koordinátorům EVVO. Kurz bude probíhat v 10
vícedenních modulech v celkovém rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky (1 hodina = 45
minut). Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v
souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.
412/2006 Sb. („specializační studium“).
Kurz je zakončen předložením a obhajobou písemné závěrečné práce (závěrečná zkouška).
Obhajoba závěrečné práce není zahrnuta do počtu 250 hodin studia.
Závěrečná práce obsahuje Školní program EVVO, vytvořený účastníkem studia pro vlastní školu či
školské zařízení.
Absolventi získají kvalifikační osvědčení, které je předpokladem pro oficiální pověření školním
koordinátorem EVVO, včetně nároku na příslušný osobní příplatek. Kurz je spolufinancován
z rozpočtu Zlínského kraje.
Cena: 12.500 Kč (zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu). Cena je konečná a
nelze ji upravit, například pokud nebudete požadovat ubytování či se nezúčastníte některého
modulu. Úhradu je možné provést ve dvou splátkách.
Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.
Harmonogram kurzu:
modul

termín

místo

Počet hodin přímé výuky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
obhajoby
CELKEM

4.-6.3.2016
1.-3.4.2016
20.-22.5.2016
25.-28.8.2016
9.-11.9.2016
21.-23.10.2016
18.-20.11.2016
5.-8.1.2017
10.-12.2.2017
Březen 2017
Duben 2017

Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Vysoké Pole
Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Hájenka Semetín
Bude upřesněno
Vsetín

25
24
24
32
25
24
24
24
24
24
250

Pozn.

Exkurze Veselí n. M.
Přírodní zahrada
Exkurze na školy

Co můžete od kurzu očekávat?
Kvalitní akreditovaný vzdělávací program se špičkovými lektory s důrazem na ověřené postupy,
praktické využití, individuální přístup a pestrou paletu metod a forem vzdělávání.
Metodickou a informační podporu, skupinové a individuální konzultace po celou dobu studia.
Metodickou a informační podporu po ukončení studia na www.liska-evvo.cz
Sadu publikací, metodických materiálů, výukových a pracovních listů pro každého účastníka
v hodnotě 3.000 Kč.
Odpovídající prostředí, zázemí a vybavení.
Jedinečnou skupinu stejně naladěných lidí, inspiraci a vzájemnou podporu.

Tematické okruhy studijního programu










systém EVVO v ČR (dokumenty, instituce a jejich nabídky, sítě EVVO…), informace a materiály (programy,
pomůcky) pro EVVO, financování EVVO;
role koordinátorů EVVO, vedoucích pracovníků a ostatních pedagogických pracovníků, začlenění
průřezového tématu EVVO do ŠVP, příprava a realizace školních programů EVVO a příklady konkrétních
školních programů EVVO (tj. začlenění do předmětů a činností vč. mimoškolních, integrující celky učiva,
prostředí školy), plánování a vedení projektů a programů, systém EVVO ve škole;
náměty pro praktickou EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech;
význam a příklady péče o prostředí školy včetně školního pozemku a ekologizace provozu, ekologické
audity škol;
příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí v tematických okruzích:
o význam spolupráce a komunikace pro řešení problémů životního prostředí;
o životní prostředí/příroda v místě, regionu a ČR (přírodní a kulturní rozmanitost a hodnoty, složky
ŽP, přírodní zdroje, vlivy různých odvětví – vyčerpávání, znečištění);
o vývoj vztahu člověka a přírody/krajiny v minulosti a výhledy do budoucnosti;
o ekologická etika;
o globální souvislosti a globální problémy;
o vztah ekonomického a sociálního rozvoje a životního prostředí, udržitelné využívání přírodních
zdrojů a udržitelný rozvoj;
o nástroje ochrany životního prostředí udržitelného rozvoje, možnosti zapojení, životní styl (příklady
z výroby a spotřeby - energie, potraviny, odpady…).
příklady řešení konfliktních situací týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje;
shrnutí kompetencí rozvíjených v EVVO v návaznosti na klíčové kompetence v základním a středním
vzdělávání.

Podmínky absolvování kurzu:
 80% účast na přímé výuce (tj. min. 200 hodin, chybějící hodiny budou nahrazeny zpracováním
případových studií a výukových textů k danému tématu),
 odevzdávání domácích úkolů dle stanoveného harmonogramu (části závěrečné práce),
 spolupráce při hodnocení a zjišťování zpětné vazby,
 odevzdání a obhajoba závěrečné práce (Školní plán EVVO).

Kontaktní osoby:
Mgr. Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, 605 806 840, odborný garant kurzu
Michaela Hlinská, infoevvo@seznam.cz, 604 650 109, organizační garant kurzu, informační podpora

