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LIPKA ZEFEKTIVNILA VÝUKU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH 

 
Lipka ve spolupráci se Sluňákovem nabídla učitelům z Olomouckého kraje řadu vzdělávacích 
akcí, které jim pomohly lépe uchopit výuku environmentální výchovy a zavést ji do praxe 
mateřských, základních i středních škol. Proběhlo dlouhodobé studium, tři semináře, 
konference i studijní zahraniční cesta. Vzniklo on-line informační a studijní centrum a dvě zcela 
nové odborné publikace. 
 
Na 200 učitelů mateřských, základních i středních škol z Olomouckého kraje využilo možnosti 
vzdělávání v rámci projektu Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů EVVO 
(ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty). Řadu seminářů a vzdělávacích akcí uspořádala 
Jihomoravská Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s centrem 
ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov.  
 
„Naším cílem bylo nabídnout pedagogům z mateřských, základních i středních škol řadu seminářů, 
které by jim pomohly lépe uchopit výuku environmentálních témat. Koordinátorům ekologické 
výchovy se snažíme předávat nejen informace, ale především praktické postupy a zkušenosti,“ 
uvádí manažerka projektu Jana Dvořáčková z Lipky.  
 
Klíčové aktivity v rámci projektu směřovaly k motivaci pedagogů, věnovaly se profesionalizaci a 
posilování kompetencí koordinátorů EVVO.  V průběhu specializovaného studia o rozsahu 250 
hodin se pedagogové dozvěděli mnohé o principech udržitelného života. Od října 2013 do 
prosince 2014 proběhly vedle tohoto vzdělávacího kurzu také tři semináře, třídenní doplňující 
studium pro koordinátory, konference o aktuálních problémech životního prostředí i zahraniční 
exkurze. 
 
Díky projektu bylo inovováno Elektronické environmentální centrum E-studovna, které je on-line 
komunikační platformou pro sdílení zkušeností a informací. Také umožňuje nový způsob studia (e-
learning). Pedagogové mají nyní k dispozici také dvě zcela nové a ojedinělé publikace. V Edičním 
centru Lipky vyšla kniha Jana Krajhanzla Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí 
zaměřená na ekopsychologii. Tato oblast je u nás zatím málo rozšířená a publikace podobného 
rozměru v ní doposud zcela chyběla. Vzdělávání doplňuje Sborník příkladů dobré praxe, kde je 
uvedeno mnoho praktických rad a tipů, jak s tématy v rámci environmentální výchovy na školách 
pracovat. 

 
„Účastníci projektu studium k výkonu specializovaných činností v EVVO velmi oceňují. Kladně 
hodnotí zejména exkurze a příklady z praxe, kde mohli vidět, jak výuka probíhá tam, kde je 
environmentální výchova úspěšně zavedená,“ doplňuje Jana Dvořáčková. 
 



 

 

Vzdělávací aktivity i nové publikace jsou součástí projektu „Profesní a osobnostní rozvoj školních 
koordinátorů environmentální výchovy“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR. 

 
 
 
 
 
 
Kontakty:  Jana Dvořáčková, manažerka projektu, jana.dvorackova@lipka.cz, 736 473 733  
   Veronika Neckařová, PR pracovnice, veronika.neckarova@lipka.cz, 777 193 345 
 
Fotografie v tiskové kvalitě: 
https://www.dropbox.com/sh/vqnb2g86zvjj7z9/AACw0EGQPaIj1v7IqYJSsslUa?dl=0 
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