Program EVVO – dlouhodobá koncepce
Úvod a hlavní cíl
 Environmentální výchova a osvěta (dále jen EVVO) musí vést k myšlení a jednání,
které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro
budoucí generace.
 Cílem EVVO je lidi objektivně informovat o stavu a vývoji životního prostředí tak, aby
získali k prostředí kladný vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a
jednání. To vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci.
Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují, jak je pro ně
zdravé a funkční prostředí důležité. Z toho důvodu je třeba je k tomuto ekologickému
povědomí vést.
 EVVO jsou spolu s nástroji ekonomickými a legislativními důležitým preventivním
nástrojem ochrany životního prostředí. Ekonomické a legislativní nástroje jsou
nezbytné a účinné, nemohou však zaručit kladný vztah k životnímu prostředí, který je
podmínkou vhodného chování a jednání i tehdy, kdy je kontrola obtížná, a také
nezaručují pochopení souvislostí jednotlivých jevů v prostředí.
 Škola je pro rozvoj environmentálního vzdělání a postojů příhodným místem, protože
má možnost působit dlouhodobě, koncepčně a na všechny žáky.

Priority školy v oblasti EVVO






Environmentální vzdělávání pro všechny
EVVO ve všech předmětech
Vzdělávání o přírodě, v přírodě a pro přírodu
Ekologizace provozu školy
Zajištění financí na realizaci EVVO
EVVO – průřezové téma

 Do vyučování budeme zařazovat prvky EVVO v rámci jednotlivých předmětů
pravidelně, smysluplně a koncepčně.
 Máme rozpracováno průřezové téma Environmentální výchova v jednotlivých
předmětech (viz. EVVO v předmětech – tabulky), toto zařazení budeme aktualizovat.
EVVO probíhá formou projektů, projektových dnů a dalších aktivit.
 Je důležité přesvědčit učitele, že environmentální výchova zasahuje i do humanitních
věd a výchov, nemá daleko k pojmům globální výchova, rozvojová výchova, výchova k
trvale udržitelnému rozvoji, multikulturní výchova, …
 Budeme rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci učitelů, protože jen tak může
existovat domluva na společných postupech, na propojování metod, výstupů, témat.

Náměty pro rozvoj EVVO



















Projekty
Webová stránka + prezentace
Výstavy
Školní časopis
Stolní a karetní hry – hraní i výroba
Simulační hry – hraní i vymýšlení
Vytváření sbírek
Monitorování složek ŽP
Vlastní tvorba
Výzdoba školy, přír. pracovny
Budování naučné stezky
Učebna v přírodě
Akce k mezinárodním dnům
Uspořádání environmentální soutěže pro jiné školy
Využití odpadu v rámci různých předmětů
Dramatizace příběhů s environmentálním nábojem
Využívání proměn přírody během roku
Praktická pomoc přírodě

Akce na podporu EVVO
 Každoročně budeme zařazovat alespoň jednu vlastní rozsáhlejší akci s
environmentálním obsahem (projektový den).
 Chceme pravidelně využívat nabídku aktivit (soutěže, vzdělávací programy ekocenter,
muzeí, vzdělávacích institucí).
 Chceme zapojit žáky do aktivní pomoci svému okolí (škola, město, řeka, ..).

Ekologizace provozu školy
• Cílem je činit takové kroky, které povedou ke snížení ekologické stopy školy
(nakládání s odpady, energiemi, vodou, vylepšování prostředí školy, zdravý životní
styl, …).

Škola jako informační středisko EVVO
• Budeme doplňovat školní knihovnu, vytvářet, shromaždovat informační letáky a
brožury a využívat je ke vzdělávání žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy.
• O našich aktivitách budeme referovat v periodikách, na webu, formou výstav, anket,
představení.
Financování
• V rozpočtu školy budeme počítat každý rok s finanční částkou na doplnění pomůcek
pro realizaci EVVO – např. monitorovací přístroje, výukové hry a počítačové
programy, určovací klíče, … a na výukové programy pro žáky a semináře pro učitele.
• Budeme se snažit využívat projekty a granty (EU, MŠMT, kraj, nadace, …).
• Nabídneme spolupráci místním podnikatelům a firmám.
Spolupráce
• státní i soukromé organizace, podniky, provozy (městský úřad, biokotelna, úpravna
vody, čistička odpadních vod, …)
• ekocentra, muzea, ZOO…
Další vzdělávání
• Zajistíme pravidelné vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO – zaměříme se hlavně na
novinky v oblasti EVVO.
Aktualizovala: Mgr. Pavla Císařová, koordinátor EVVO, 31. 8. 2017

