Klub ekologické výchovy

Harmonogram specializačního studia 2018, Kroměříž
Garant specializačního studia: Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
Kontakt: natur.svec@seznam.cz, tel. 724 418 286
Termíny soustředění budou zpřesněny při zahájení studia.
14. únor 2017 (Čt)
10 hodin

Zahájení kurzu. Organizační pokyny. Témata závěrečných prací
Modul 2 :
Dokumenty EV, (legislativní institucionální, příklady institucí a EV v regionu)

19. – 20. březen 2018
(Po,Út)
20 hodin

Modul 2,3,4:
EV/VUR – vývoj obsahu a realizace, současné pojetí
Role koordinátora EV, Základy strategického plánování , Školní program EV , Vedení školy a koordinátor,
Příklady institucí zabývajících se EV na národní a mezinárodní úrovni

Setkání III.

duben 2018
20 hodin

Modul 4
Setkání koordinátorů EV Zlínského kraje (1den)
Modul 1
Základy ekologie, Vztah člověka k prostředí, Udržitelný rozvoj a základy environmentalistiky, regionální aspekty
Aktuální otázky ŽP
Prostředí školy, příklady realizace EV ve škole mateřské, základní, střední

Setkání IV.

květen 2018
20 hodin
Exkurze (2 dny)

Modul 4
Specifické metody a formy v EV/VUR : exkurze (programy UNESCO: Přírodní a kulturní dědictví, Udržitelný
cestovní ruch), využití biosferických rezervací (ve spolupráci s VŠ)
Péče o nadané a talentované žáky (ve spolupráci s VŠ)

Setkání I.

Setkání II.

Setkání V.

červen 2018
20 hodin

Modul 2 - Individuálně s podporou elektronické konzultace s garantem (1 den)
Přehled a rozbor významných dokumentů v EV
Souvislosti a úrovně EV (obec, kraj, stát)- analýza krajské koncepce EV – individuálně, práce s ICT ,
vyhledávání informací
Ukázky závěrečných prací na portálu podle vybraných témat,
Modul 3 – prezenčně (1 den)
Evaluace a autoevaluace
EV a její financování (východiska), zpracování projektových žádostí
Přehled a rozbor významných dokumentů v EV (výstupy)

Setkání VI.

Setkání VII.

Setkání VIII.

červenec 2018
20 hodin

srpen 2018
20 hodin

září 2018
20 hodin

Exkurze 1 den

Setkání IX.

Setkání X.

říjen 2018
20 hodin

Modul 4, 7
Zpracování projektu závěrečné práce, ukázky závěrečných prací podle vybraných témat, Literární rešerše
k vybranému tématu práce
Péče o nadané a talentované žáky: ekologické konference (ukázky žákovských prací)
Individuálně s podporou elektronické konzultace s garantem
Modul 3 individuálně
Mimoškolní aktivity ve školách, příprava programů Dne Země (zpracování podkladů pro informaci na dalším
soustředění)
Individuálně s podporou elektronické konzultace s garantem
Modul 3
Specifické metody a formy v EV/VUR – školní projekty, konference
Publicita a propagace školy
Exkurze s využitím potenciálu města Kroměříže a škol (ukázky proenvironmentálních aktivit škol)
Specifické metody a formy v EV/VUR :
Aktuální otázky ŽP (zemědělství, ochrana půdy)
Specifické metody a formy v EV/VUR : didaktická hra

listopad 2018
20 hodin

Specifické metody a formy v EV/VUR :
Osobnost učitele, Formy mimoškolních aktivit a neformálního vzdělávání
Aktuální otázky ŽP – fytoenergetika, biotechnologie v potravinářství, příprava závěrečných zkoušek

prosinec 2018 (10 hodin)

Závěrečné zkoušky (konečný termín bude stanoven dle dohody s účastníky)

