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Setkání koordinátorů environmentální výchovy Hlavního města
Prahy již podruhé na Praze 14
Druhé setkání koordinátorů environmentální výchovy
Hlavního města Prahy se uskutečnilo dne 21. března
2014 od 9 hodin v Galerii 14. Poděkování patří vedení
úřadu za podporu a poskytnutí prostor.
Podobně jako v minulých letech se na přípravě podílel
Klub ekologické výchovy („KEV“) ve spolupráci se
Základní školou, Generála Janouška 1006, záštitu nad
setkáním převzala Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupkyně starosty pro školství, která setkání
zahájila. Koordinátory také pozdravil ing. Petr Holý, krajský koordinátor EVVO a informoval, co se
v Praze připravuje ve vztahu k environmentální výchově např. Krajská konference pro Prahu.
Setkání se již zapsalo do povědomí pedagogů a dokladem
toho je účast 42 pedagogů – koordinátorů ze základních
a středních škol z území Hlavního města Prahy. Pozitivně lze
hodnotit narůstající zájem mateřských škol.
Klíčovým manažerským tématem setkání byla publicita a
propagace škol, informovanost veřejnosti o zajímavých
školních aktivitác je mnohdy velmi nízká. Účastníci setkání
získali pracovní verzi publikace „Publicita a propagace škol“ a mohou své aktivity prostřednictvím této
publikace zveřejnit. Záměrem organizátorů akce je vytvořit materiál, který by byl inspirací pro školy na
území Hlavního města a zároveň i celé České republiky. Taktéž v dalších krajích byli účastníci setkání
vyzváni ke kooperaci a prezentaci svých aktivit v kontextu zveřejnění a osvěty své činnosti.
Tématem roku 2014 vyhlášeným OSN je krystalografie a problematika
rodinných farem. K těmto tématům účastníci získali mnoho informací a
podnětů, které mohou dále v rámci svého působení ve školách rozvíjet.
Kromě klíčových témat byli koordinátoři informováni o přípravě
kvalifikačního a hodnotícího standardu koordinátora environmentální
výchovy a začlení pracovní pozice koordinátor do NSK (národní soustava
kvalifikací). Dále vyslechli zajímavou přednášku RNDr. Dobroslava
Matějky, CSc. na téma Přírodní zdroje a hospodaření s nimi a vystoupení Ing. Kaňkové k historii
zemědělství i významu rodinných farem.
V závěru setkání bylo zmíněno financování environmentální výchovy, které je klíčovým a hlavním
tématem setkání v roce 2015. Další novinkou bude evaluace proenvironmentálních aktivit škol HMP, a
to i těch začínajících.
Kvalifikovanost práce koordinátorů a její profesionalizace byla podpořena zahájením specializačního
studia koordinátorů EV na ZŠ, Gen. Janouška v Praze 9 – Černý Most. Ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy a SOŠ v Šumperku probíhá specializační studium v kombinované formě (117 hodin
prezenčně a zbytek distančně s podporou e-learningu). V září bude otevřen další kurz a bližší informace
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