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17. října 2013 
 

LIPKA NOVĚ NABÍDNE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮM Z OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 

Lipka ve spolupráci se Sluňákovem nabízí učitelům z Olomouckého kraje řadu vzdělávacích akcí, 
které jim pomohou lépe uchopit výuku ekologické výchovy ve školách. Připravují se semináře, 
konference, studijní zahraniční cesta, ale i odborné publikace.  
 
Jihomoravská Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s centrem 
ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov připravují pro pedagogy mateřských, základních 
i středních škol z Olomouckého kraje řadu seminářů a vzdělávacích akcí.  
 
„Vzdělávání bude zaměřeno především na koordinátory EVVO (ekologického vzdělávání, výchovy 
a osvěty) a nabídne řadu seminářů, on-line komunikační platformu, a dokonce i konferenci 
zaměřenou na aktuální problémy životního prostředí,“ představuje aktivity manažerka projektu 
Jana Dvořáčková z Lipky.   
 
První seminář proběhne již v  říjnu. Jeho cílem bude v pedagozích vzbudit zájem o další vzdělávání 
a seznámit je s prostředím E-studovny, která jim poskytne prostor pro sdílení informací i 
zkušeností. Přiblíží jim také roli koordinátora ekologické výchovy ve škole a pomůže se zařazením 
různých aktivit do výuky. Lipka nabídne také specializační studium určené pro 25 pedagogů 
z Olomouckého kraje, pro které připraví několik 3–6denních vzdělávacích setkání. Během 250 
hodin výuky se tak pedagogové dozvědí například mnohé o principech udržitelného života.  

 
Pro pedagogy vzniknou také publikace. Konkrétně se bude jednat o publikaci zaměřenou na téma 
ekopsychologie a ve spolupráci s úspěšnými koordinátory vznikne sborník sestavený z příkladů 
dobré praxe.  
 
„Naším cílem je poskytnout koordinátorům EVVO akreditované kurzy, které jim pomohou 
prohloubit jejich znalosti i kompetence, nabídnou možnost výměny zkušeností a vzájemného 
sdílení. Věříme, že získané poznatky je budou motivovat k zařazení environmentální výchovy do 
školních vzdělávacích plánů. Všechny akce budou pro účastníky zcela zdarma,“ doplnila 
Dvořáčková. 
 
Vzdělávací aktivity jsou součástí projektu „Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů 
environmentální výchovy“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Kontakty:  Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732 
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