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Sylabus předmětu pro společný základ učitelských studijních programů 

 

Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě 

 

Anotace  

Učitelé bez rozdílu stupně vzdělávání a aprobací by měli být s to reflektovat ve své pedagogické praxi 

formování kompetence žáků k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem, která představuje takové 

chování, ve kterém jedinec samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá rozhodnutí usilující 

o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální úrovni. Obsahem předmětu 

doporučovaného pro společný základ všech učitelských studijních programů (oborů) je zasazení výše 

uvedené kompetence do širšího komplexu občanských a sociálních kompetencí. Diskutovány jsou 

vzdělávací fenomény: environmentální výchova (EV), globální rozvojová výchova (GRV) a vzdělávání 

k trvale udržitelnému rozvoji na bázi principů celoškolního, participativního, komunitního, 

interdisciplinárního a výuky v mimoškolním prostředí. Obsah přináší také informace o činnosti 

tzv. „ekocenter“ a prezentuje příklady dobré praxe a možnosti spolupráce škol a mimoškolních 

institucí.   

 

Cíle  

Porozumět podmínkám formování kompetence odpovědného chování k lidem a přírodě napříč 

kurikuly různých vzdělávacích stupňů a zaměření. 

Znát základní přístupy environmentální výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání 

k trvale udržitelnému rozvoji. 

Znát a dokázat navrhnout aplikace celoškolního přístupu ve vztahu k svému učitelskému zaměření. 

Znát a dokázat navrhnout aplikace participativního přístupu ve vztahu k svému učitelskému 

zaměření.  

Znát a dokázat navrhnout aplikace komunitního přístupu ve vztahu k svému učitelskému zaměření. 

Znát a dokázat navrhnout aplikace interdisciplinárního přístupu ve vztahu k svému učitelskému 

zaměření. 

Znát a dokázat navrhnout aplikace výuky v mimoškolním prostředí ve vztahu k svému učitelskému 

zaměření. 
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Osnova předmětu  

1. Občanské a sociální kompetence v učitelském vzdělávání  

Základy pro formování kompetence k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem, která 

představuje takové chování, ve kterém jedinec samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá 

rozhodnutí usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života na místní i globální 

úrovni.  

2. Environmentální výchova v učitelském vzdělávání 

Formování a rozvoj environmentální výchovy jako součásti formálního a neformálního vzdělávání. 

Historické aspekty. Legislativní rámce a dokumenty. Environmentální výchova v učitelském 

vzdělávání a v kurikulárních dokumentech (rámcových a školních vzdělávacích programech). 

3. Globální rozvojové vzdělávání v učitelském vzdělávání 

Globální rozvojové vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces. Pochopení rozdílů, podobností 

a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a porozumění ekonomickým, 

sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Podpora 

vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení 

lokálních a globálních problémů. Diskuse o přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají 

všichni lidé možnost žít důstojný život. 

4. Vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji v učitelském vzdělávání 

Koncepce trvale udržitelného rozvoje – zásady, pilíře a lokální i globální souvislosti ochrany 

životního prostředí. Dokumenty o vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Příklady dobré praxe. 

5. Celoškolní přístup 

Celoškolní přístup jako proces změn směřující k integraci environmentálních a udržitelných 

principů napříč všemi aspekty školního života a celé školní komunity. Celoškolní přístup jako 

cílená snaha školy o posilování environmentálního vědomí žáků i učitelů, ale i změny v kultuře 

školy. Formování společné vize školy, tj. sdílení určité společné hodnoty a přijetí souvisejících 

mechanismů ovlivňujících celou školní kulturu, včetně podílu žáků na rozhodování o cílech 

a obsahu výuky. 

6. Participativní přístup 

Participativní přístup jako pojetí environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ve 

kterém se žáci mohou podílet na vymezení cílů a obsahu výuky respektující odpovědné 

environmentální chování. Výukové metody, které účinně ovlivňují environmentální postoje, 

znalosti či přesvědčení žáků. Diskuse předností a nedostatků dvou hlavních přístupů 

environmentální výchovy: emancipačního a instrumentálního.  
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7. Interdisciplinární přístup 

Mezipředmětový přístup ve výuce a jeho význam pro řešení environmentálních a sociálních 

problémů. Bariéry bránící mezipředmětové/mezioborové (interdisciplinární) spolupráci v českém 

školském systému. Příklady interdisciplinárního pojetí kurikula v zahraničí se zaměřením na 

environmentální výchovu a trvale udržitelný rozvoj. Příklady dobré praxe – vzdělávací oblasti, 

integrovaná tematická výuka, projektové vyučování. Rozlišování mezi environmentálními 

problémy a konflikty. Vytváření větších celků složených ze vzájemně provázaných aktivit v délce 

více dnů, použití motivačních prostředků využívajících „zarámování“ programu příběhem, 

kombinace učitelem řízených aktivních metod a samostatných úkolů žáků aj. 

8. Komunitní přístup 

Propojování školní výuky s komunitou v podobě tzv. místně zakotveného učení, komunitně 

zakotveného učení nebo servisní výuky. Propojování škol s jejich místní komunitou na bázi 

průřezového (funkční mezipředmětové vazby), zkušenostního a reflektivního přístupu. Příklady 

spolupráce s místními organizacemi, úřady a firmami. Vazby na venkovní učení, projektovou 

výuku a tzv. servisní výuku („učení službou“), aktivity zaměřené na konkrétní pomoc lokalitě.  

9. Výuka ve venkovním prostředí 

Výuka ve venkovním prostředí označovaná také terénní výuka, outdoorová výuka, výuka či 

výchova v přírodě nebo venkovní učení jako komplexní výukový přístup zahrnující různé 

vyučovací metody (pozorování, pokus, projektová metoda aj.), různé organizační formy výuky 

(kooperace, terénní cvičení, exkurze, vycházky do přírody, tematicky zaměřené výlety a expedice 

aj.) nebo různé způsoby učení (zážitková pedagogika, badatelství, objevné vyučování aj.). Další 

související oblasti: školní zahrady a využití školních pozemků; adaptační kurzy, školy v přírodě 

a další programy zaměřené na rozvoj vztahů ve třídě; pobytové programy organizované školou či 

externími subjekty; komunitně orientované projekty. 

10. Střediska environmentálního vzdělávání – exkurze a stáže (dle možností realizace) 

Sever, Lipka, NaZemi, Varianty a Tereza jako partneři projektu CIVIS. Další ekocentra využitelná 

ke kontaktům, stážím a konzultacím – viz http://www.ekocentra.cz/ekopobyty/.  

11. – 12. Závěrečný projekt 

Zpracování závěrečného projektu (individuální nebo skupinová seminární práce) a jeho 

prezentace spojená s diskusí ve studijní skupině. 

 

http://www.ekocentra.cz/ekopobyty/
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Ukončení předmětu 

Zpracování a prezentace seminární práce v rámci studijní skupiny, která může obsahovat jak popis 

teoretických principů a jejich diskuse, tak popis návrhů vlastních praktických aktivit s možností 

spolupráce s ekocentry a aktivitami z pedagogické praxe. Témata a rozsah vycházejí z diskuse 

vyučujícím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus předmětu je výstupem projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence. 

 


