Zpráva o průběhu 1. setkání koordinátorů Plzeňského kraje

Setkání koordinátorů Plzeňského kraje se uskutečnilo 9. ledna 2015 na SPŠ
dopravní v Plzni a zúčastnilo se ho 37 pedagogů, především koordinátorů EV
Plzeňského kraje. Účast přijali i zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborů
školství a životního prostředí, Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a ředitel Krajského
centra vzdělávání a Jazykové školy pan Dr. Jiří Cais.
Setkání bylo zaměřeno na problematiku managementu environmentální výchovy,
konkrétně na evaluaci výsledků v oblasti EV.
Dalším tématem byla informace o mezinárodních programech vyhlašovaných OSN a
UNESCO. Pro rok 2015 jsou to Mezinárodní rok světla a světelných technologií,
Mezinárodní rok půdy a akce k 70. výročí vzniku UNESCO.
Účastníci obdrželi elektronické materiály pro realizaci vlastních výukových aktivit k
vyhlašovaným tématům a náměty pro evaluaci EV vzdělávání v oblasti
managementu EV ve škole.
Na základě analýzy dotazníkové ankety všichni přítomní projevili zájem o další
vzdělávání koordinátorů a seznamování s aktualitami v oblasti managementu i
problematiky životního prostředí, 15 účastníků projevilo zájem o specializační
studium v kombinované formě od příštího školního roku (informace o studiu bude
zveřejněna na webu Klubu ekologické výchovy a SPŠ dopravní v Plzni –
www.dopskopl.cz).
Z oblasti managementu by účastníci měli nejvíce zájem o informace k tvorbě
strategických dokumentů pro EV (tvorba školních programů EV), informace ohledně
práce s lidskými zdroji a způsoby propagace a publicity školy.
Z hlediska oblasti ŽP pak o semináře k tématu biotechnologie a technologie, která
úzce souvisejí s dopady lidské činnosti na ŽP.
Většina koordinátorů ohodnotila velmi pozitivně jak obsah, tak i organizaci celé akce.
Poděkování patří především vedení školy panu ředitelovi Ing. Jiřímu Svobodovi a
koordinátorce EV na SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99 paní ing. Janě Jindřichové
a samozřejmě všem referujícím a účastníkům.

Těšíme s na další setkání koordinátorů v Plzni v roce 2016.
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