Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Historie a současnost EVVO
ve Zlínském kraji
-

-

70. léta minulého století - kořeny ekovýchovné působení: svaz pro ochranu přírody a krajiny
TIS, stanice mladých přírodovědců, hnutí Brontosaurus, Český svaz ochránců přírody letní
školy ochrany přírody, festival Týká se to také tebe, zájmové kroužky a kluby apod.
2000 – vznik Stálé oborové konference EVVO (Divoky u Kroměříže)
2001 – první strategie EVVO, síť MRKEV, Krajská konference o EVVO
2002 – první Koncepce EVVO a Akčního plánu EVVO ve Zlínském kraji, grantový program
2004 – první Krajský veletrh EVVO, společné vzdělávání pracovníků SEV a NNO
2005 – krajský informační systém (rozesílka LÍSKY), místní systémy EVVO
2006 – síť Mrkvička
2006 – 2008: první síťový projekt Zelená pro Zlínský kraj
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Klíčové síťové projekty:
 Po zelené Zlínským krajem, 2005-2007
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Klíčové síťové projekty:
 Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve
Zlínském kraji, 2009 – 2011, 7.373.770 Kč

Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě - regionální informační,
vzdělávací a poradenské centrum Lísky pro EVVO ve ZK, 2012-2014, 1.710.916 Kč
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Historie a současnost EVVO
ve Zlínském kraji
-

-

-

2007 – založení LÍSKY, vydání první publikace o EVVO
2008 – první mapování činnosti SEV a ekoporaden
2010 – první společná osvětová kampaň Ptáci – žijí tady s námi, první dva kurzy
specializačního studia pro koordinátory EVVO (OPVK, 2010-2012)
2011 – druhá publikace o EVVO
2013 – projekt Poctivě vyrobené
2014 – přijetí Krajské koncepce EVVO ve ZK, 1. Akční plán EVVO, Česko-slovenský
workshop k EVVO (Československá spolupráce škol a dalších organizací v EVVO)
2016 – třetí kurz specializačního studia pro koordinátory EVVO
2017 – Mapování EVVO ve Zlínském kraji, čtvrtý kurz specializačního studia pro
koordinátory EVVO, zapojení SEV do programu na Dni Zlínského kraj – Farmářská stezka
2018 – vydání publikace Zelená cesta pro život - 18 let EVVO ve Zlínském kraji
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Role neziskových organizací a
středisek/center ekologické výchovy
v krajské systému EVVO
-

-

-

Poskytují prostorové a materiální zázemí: učebny, zahrady, zookoutky, sady pomůcek,
metodiky, fungující knihovny apod.
Personální zajištění: lektoři, konzultanti, metodici, odborné práce, projektoví manažeři,
prezentace, praktická ochrana přírody a péče o životní prostředí. Práce s dobrovolníky.
Tvorba publikací a pomůcek, ediční centra.
Realizace výukových programů, vzdělávacích akcí pro dospělé, osvětových a motivačních
akcí, pobytových akcí a táborů, projektových dnů, exkurzí atd..
Vyhledávání a šíření informací a dat o ŽP.
Spolupráce v regionu, na území ČR i se zahraničím.
Získávání prostředků na EVVO – projektová činnost.
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Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v našem kraji
- výukové programy a aktivity pro děti a žáky
- vzdělávání a metodická podpora pedagogů
- vzdělávání dospělých
- informování, osvětové akce a kampaně, šíření příkladů dobré praxe
- ekologické poradenství
- tvorba a šíření metodických materiálů, publikací a pomůcek
- praktická ochrana přírody a práce v terénu
- budování vlastních kapacit a zázemí, práce s lidmi, výměna informací a zkušeností,
společné projekty, koordinace a komunikace, tvorba strategií
- spolupráce a sdílení zkušeností s partnery v České republice i v zahraničí

Zázemí a infrastruktura pro EVVO, metodiky a pomůcky
Environmentální vzdělávání ve Zlínském kraji realizují:
školy a školská zařízení, střediska ekologické výchovy, neziskové organizace,
muzea, zoologická zahrada, vzdělávací instituce
Evidujeme 25 poskytovatelů EVVO. Nejnižší počet na území Kroměřížska.
Činnost a programy probíhají ve školách, v odborných učebnách i přírodních
zahradách, v terénu, v zajímavých i chráněných územích, v prostorách
středisek, ve specializovaných areálech a objektech.

Zázemí a infrastruktura pro EVVO, metodiky a pomůcky
V posledních letech se školy věnují budování přírodních zahrad a odborných
učeben, zařazování lokálních surovin do jídelníčků.
Organizace jim poskytují metodickou a informační podporu, pomůcky,
denní i pobytové výukové programy i vzdělávání.

Zázemí a infrastruktura pro EVVO, metodiky a pomůcky
Pro školy se zájmem o EVVO existují podpůrné sítě i možnost získání
tematického titulu:
Mrkvička (42), MRKEV (43), Ekoškoly (19) i Ekoškolky (4), Škola pro udržitelný život (8),
Fairtradová škola (8), Světová škola, Skutečně zdravá škola atd.
Probíhají soutěže a dlouhodobé projekty:
Globe, Zlínská CO2 liga, Poznej a chraň, Ekologická olympiáda středoškoláků, EKO olympiáda
pro ZŠ, Žákovská badatelská konference, Z lavic do přírody, Vsetín proti chudobě atd.

Vydané materiály a pomůcky, knihovny
V roce 2016 vydala LÍSKA a její členské organizace 14 publikací, 7 metodických listů,
10 listů skřítka Lískáčka, dvě čísla novin, dvě desítky info listů, diář, kalendář…
V 6 organizacích je veřejná knihovna (cca 7.200 svazků).

Výukové programy pro žáky
Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací celek, který se zaměřuje na
vybrané environmentální, přírodovědné nebo ochranářské téma. Skládá se zejména z
praktických a tvořivých činností, her, pokusů, objevování, zkoumání a pozorování přírody.
Děti mohou uplatnit svou kreativitu, fantazii, rozvíjet své smyslové vnímání, kritické myšlení,
komunikaci, práci ve skupině a přemýšlet v širších souvislostech. Probíhá zpravidla v terénu
nebo v prostorách střediska ekologické výchovy či vzdělávací instituce.
V roce 2016 připravila LÍSKA a její členské organizace 563 EVP pro 11.866 dětí a žáků
mateřských , základních a středních škol.

Lidské zdroje
V EVVO pracuje několik desítek pedagogů, lektorů, poradců a expertů.
Neziskové organizace se potýkají s udržitelností svých týmů. Časová náročnost,
požadavky na zkušenosti, odbornost a flexibilitu neodpovídají finančnímu hodnocení
ani záruce stabilního úvazku.
Některé školy mají pověřeného školního koordinátora EVVO,
cca 95 z nich je proškoleno dle Standardu MŠMT
(vyhl. č. 412/2006 Sb., specializační studium, 250 hod výuky).
V roce 2016 proběhla dvě studia, v září 2017 bude otevřeno další.

Lidské zdroje
V roce 2016 připravila LÍSKA a její členské organizace
14 akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy, účast 370 osob,
47 vzdělávacích akcí pro dospělé, účast 818 osob.

- Specializované studium pro školní koordinátory EVVO (250 hodin výuky)
- Kurz Péče o přírodní zahradu společně s dětmi (4 moduly, 60 hodin výuky)
- XVI. Krajská konference o EVVO
- Témata akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy: přírodní zahrada, projektové
dovednosti, polytechnické vzdělávání v MŠ
- Vzdělávání lektorů a pracovníků středisek: lektorské dovednosti, příprava akcí a kampaní

Motivační a osvětové aktivity, propagace EVVO
V roce 2016 připravila LÍSKA a její členské organizace 220 akcí pro
veřejnost, účast 51.158 osob (z toho 5 regionálních osvětových kampaní).

Motivační a osvětové aktivity, propagace EVVO
- Minifestival ekozemědělství, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic
- Jablečná a Zahradní slavnost, Centrum Veronica Hostětín
- Valašský mikulášský jarmek, Valašské Klobouky
- rozmanité slavnosti, tematické dny, fašanky, dožínky apod.
- dny otevřených dveří na farmách a u výrobců,
- exkurze na farmy či ekologickými projekty v Hostětíně,
- kurzy vaření z biopotravin a dle regionálních receptů,
- víkendové pobyty, tábory, Zelená dovolená,
- vycházky do krajiny s průvodci (interpretace místního dědictví)

Motivační a osvětové aktivity, propagace EVVO
- setkávání regionálních organizací, školních koordinátorů EVVO,
osobností a výrobců, včetně mezioborových, např. se starosty obcí
- soutěž Poctivě vyrobené pro regionální výrobce (3 ročníky)
- udělování Ceny za přínos EVVO v kraji (16 ročníků)
- soutěže a konference pro žáky
- zapojení do celostátní kampaní a projektů: Den Země, Den stromů, Férová snídaně,
Ukliďme Česko, 72 hodin, Česko proti chudobě, Férové banány, Den bez palmového oleje atd.

Motivační a osvětové aktivity, propagace EVVO
webové stránky
elektronická rozesílka
sociální sítě
informační listy
noviny
diáře a kalendáře
informační a osvětové materiály, plakáty

Koordinace, komunikace, informovanost
a spolupráce partnerů v kraji
Vyhledávání, sdílení a poskytování informací: elektronická rozesílka, správa
databází (1295 adres), propojení webových stránek v regionu, kalendář akcí.
Regionální setkávání k EVVO.
Prezentace organizací a aktivit na Dni pro přírodu.
Činnost koordinačních skupin.

Environmentální poradenství, místní udržitelná ekonomika
Ekologické poradny: Centrum Veronica Hostětín, VIS Bílé Karpaty
Udělování regionálních značek: Tradice Bílých Karpat, Pravé valašské, Beskydy regionální
produkt, Haná regionální produkt, Tradiční výrobek Slovácka
Informace, osvěta, vzdělávání: exkurze, dny otevřených dveří, slavnosti, kurzy, soutěže,
propagace na sociálních sítích, začlenění do akcí v regionu
Projekt Poctivě vyrobené: noviny, webové stránky, soutěž, setkávání i vzdělávání výrobců
Spolupráce: sdílení informací, setkávání

Co nás drží pohromadě a proč tady jsme
- Prosazujeme na regionální i místní úrovni environmentální výchovu a její
nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v udržitelném rozvoji a při ochraně životního
prostředí. Propojujeme témata do dalších oblastí občanské společnosti.
- Pojmenováváme příklady dobré praxe v environmentální výchově i ekologicky
šetrném jednání a vytváříme příležitosti k následování.

Co nás drží pohromadě a proč tady jsme
- Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a informace a společně se vzděláme.
Máme vlastní lektorské, konzultační a odborné zázemí, včetně knihovny a pomůcek.
- Podporujeme se jako společenství lidí, kteří sdílí obdobné cíle a hodnoty.
- Připravujeme a realizujeme společné projekty, programy a osvětové kampaně, které
by pro jednotlivé členské organizace byly příliš velkým soustem.

Co nás drží pohromadě a proč tady jsme
- Vytváříme zázemí pro organizace i jednotlivce k realizaci rozmanitých aktivit ve školách,
organizacích i obcích či seberealizaci a plnění snů.
- Poskytujeme dlouhodobě systematicky informace, konzultace a metodickou podporu
školám. Školským zařízením, neziskovým organizacím i veřejné správě.
- Podílíme se na tvorbě místních i regionálních koncepcí a strategií.
- Monitorujeme data a informace v oblasti EVVO v regionu.

Děkujeme za pozornost.

LÍSKA, z.s.
www.liska-evvo.cz
www.facebook.com/sdruzeniliska

