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V Praze dne 2.3.2015

Zpráva ze 6. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje

Šestý ročník Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského
kraje se uskutečnil  24. února  2015 v prostorách Krajského úřadu  Jihočeského kraje. 

Pořadatelem  a  gestorem  akreditované  akce  byl  Klub  ekologické  výchovy  (KEV)  Praha  ve
spolupráci  s Jihočeským  krajem  a  Vysokou  školou  evropských  a  regionálních  studií  o.p.s.
v Českých Budějovicích. Na realizaci se podílela i krajská skupina KEV. 

Setkání bylo zaměřeno na evaluaci výsledků v oblasti managementu environmentální výchovy ve
školách a na mezinárodně vyhlašovaná témata pro rok 2015. Doplněním byla i prezentace akcí
nabízených středisky ekologické výchovy a dalšími subjekty zabývajícími se EV. 

Setkání se letos zúčastnilo 67 pedagogů, především koordinátorů environmentálního vzdělávání
ve  školách  Jihočeského  kraje.  Zájem  prezentovat  se  projevily  nejenom  školy  např.   SRŠ
Vodňany a  VOŠ,  ZŠ SNW Kunžak,  ale  i  další  organizace  zejména  neziskového  sektoru   -
Centrum Cassiopea  České  Budějovice,  Slavonická  renesanční  o.p.s.  a  Přírodovědné muzeum
Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou. Dále pak  Středisko MEVPIS (Mezinárodní environmentální
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod JU České Budějovice). Programová
nabídka byla velmi pestrá a  bude z čeho vybírat. 

Hlavní téma roku 2015

OSN  vyhlásila  letošní  rok  Mezinárodním  rokem  světla  a  světelných  technologií.  Ambicí
iniciativy je připomenout historii světla a optiky a zdůraznit jeho klíčovou roli pro současnou
moderní společnost a nezastupitelné místo v technologiích budoucnosti. Dalším tématem, které
vyhlásilo generální shromáždění OSN,  je Mezinárodní rok půdy. 

Připomenuto  bylo  i  téma  Zahradní  architektura  v  průběhu  staletí,  podpořené  UNESCO.
Školy  byly  vyzvány,  aby  i  toto  téma  zařadily  do  svých  badatelských  aktivit  například  jako
posouzení významu zahrad a parků v historii, současnosti a budoucnosti rozvoje regionu a hlavně
města České Budějovice v souvislosti  se  750.výročím jeho založení a úsilím o udržitelnost
rozvoje oblasti.  Vzpomenuta  byla  i  další  témata,  která  lze v letošním roce využít  jako např.
výročí upálení Mistra Jana Husa.  Vše se promítlo nejen do prezentací, ale i závěrečné diskuze.
Účastníci setkání dostali pomůcku s prezentacemi k vyhlášeným tématům.

Děkujeme všem za účast  a spolupráci na vytvoření programu. 

                                                                       M.Švecová - KEV Praha
                                                                                M.Kaňková - Jč skupina KEV


