
SEVER ŠKOLÁM, 
ŠKOLY SOBĚ 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT NA ŠKOLÁCH

Cílem tohoto projektu je ověřit zcela 
novou formu systematického a kom-
plexního dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků v oblasti výchovy pro 
udržitelný život. 
Projekt je určen pedagogům a dalším 
pedagogickým pracovníkům úplných 
i neúplných základních a středních 
škol v devíti krajích: Královéhradec-
kém, Ústeckém, Pardubickém, Stře-
dočeském, Libereckém, Olomouckém, 
Jihomoravském, Zlínském a v kraji 
Vysočina. Jde o pedagogy vykonávající 
funkci školního koordinátora EVVO, peda-
gogy – členy školních týmů a další pedago-
gické pracovníky, kteří mají zájem prohlou-
bit svou odbornost v rámci problematiky 
udržitelného života a průřezových témat 
Environmentální výchova (na základních 
školách) a Člověk a příroda (na středních 
školách) v návaznosti na školní vzdělávací 
programy.
Věříme, že projekt přispěje k celkovému 
zkvalitnění environmentálního vzdělávání na  
školách a v konečném důsledku bude mít 
příznivý dopad na naše životní prostředí. 
Díky tomuto projektu, který trvá celkem 
36 měsíců od 1.listopadu 2009 do 31.října 
2012, proběhne řada vzdělávacích akcí (viz 
rámečky). 

Všechny vzdělávací akce jsou akre-
ditovány MŠMT a jsou pro účastníky 
zdarma.

Máte-li zájem získat podrobnější informace, 
obraťte se na manažerku projektu:
Dr. Hanu Kulichovou, 739 203 204, SEVER, 
Horská 175, 542 26 Horní Maršov, 
hana.kulichova@ekologickavychova.cz
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DOŠKOLOVÁNÍ  KVALIFIKOVANÝCH KOORDINÁTORŮ EVVO

zahrnuje vícedenní i jednodenní vzdělávací akce a metodickou pomoc pro 
pedagogy, kteří jsou absolventy specializačního studia pro školní koordinátory 
EVVO, a chtějí si prohloubit znalosti a dovednosti v jednotlivých oborech s 
terénním regionálním aspektem a v návaznosti na ověření metod a aktivit 
zařazených do ŠVP se zdůrazněním témat zaměřených na trvale udržitelný život. 

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGICKÝCH TÝMŮ

představuje  v práci s pedagogy novinku. Pedagogickým týmům 15 – 20 
škol je během projektu poskytováno dlouhodobé  systematické poradenství, 
cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu 
cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např.
zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení 
týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol a  praktické 
výstupy vzdělávání „šitého na míru“ budou shrnuty ve dvou metodických 
manuálech.

DALŠÍ ODBORNÉ SEMINÁŘE 

jsou věnovány pedagogům, kteří se zajímají o různá aktuální témata vztahující 
se k problematice ochrany životního prostředí, chtějí si prohloubit znalosti a 
dovednosti ve svých oborech se zdůrazněním terénního regionálního aspektu a v 
návaznosti na začleňování průřezových témat Environmentální výchova a Člověk 
a příroda. 
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