Jubilejní 10.ročník setkávání koordinátorů environmentální výchovy
v Olomouckém kraji
Začátkem března letošního roku se koordinátoři environmentální výchovy již tradičně
sešli na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Od prvopočátku se na této akci podílí
Klub ekologické výchovy, z.s. (KEV), Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3
a Olomoucký kraj, odbor školství.
Tato akce nejen že přispívá k naplňování akčního plánu Krajské koncepce EVVO
Olomouckého kraje v oblasti managementu, ale navíc rozvíjí manažerské dovednosti
koordinátorů EV ve školách, seznamuje s vhodnými a účinnými strategiemi řízení EV,
informuje o aktivitách připravovaných v roce 2019 na úrovni světové, národní i krajské. Také je určena jako prostor pro sdílení námětů pro komplexní realizaci EV
v Olomouckém kraji. Setkání se zúčastnili také koordinátoři EV ze sousedního Zlínského kraje.
Setkání zahájila Doc. Milada Švecová, předsedkyně KEV a paní Mgr. et Bc. Jitka
Pavlíková za odboru školství Olomouckého kraje, která informovala účastníky o plánovaných akcích v roce 2019 v rámci Olomouckého kraje a zhodnotila rok 2018
z pohledu naplnění cílů Ev v kraji. Následovalo vystoupení paní Mgr. Stanislavy Beštové, ředitelky SOŠ Šumperk, Zemědělská 3. Mimo jiné seznámila koordinátory eV
s připravovaným specializačním studiem, které bude zahájeno začátkem příštího
školního roku 2019-20.
Stěžejním bodem programu setkání bylo téma potravin a jejich bezpečnosti. Přednášky se ujala paní Doc. Lenka Kouřimská, Ph.D. z České zemědělské univerzity.
Objasnila účastníkům některé mýty, které o potravinách a jejich „škodlivosti“ kolují
mezi lidmi. Dále Mgr. Eva Jiříková, CSc. poukázala na začlenění problematiky stravování a zdravé výživy do výuky na ZŠ a SŠ.
Doc. Milada Švecová, CSc. informovala přítomné o tématech vyhlašovaných OSN a
UNESCO pro rok 2019 a RNDr. Evžen Tošenovský pak o akcích České společnosti
ornitologické včetně vyhlášení Ptáka roku 2019, kterým je hrdlička divoká.
Na závěr byla předána osvědčení akreditované akce. Setkání koordinátorů má za
sebou desetileté výročí. O tom, že se stalo součástí EV v Olomouckém kraji svědčí i
73 účastníků, koordinátorů EV, pedagogů, ředitelů škol i zástupců neziskových organizací. Účastníci obdrželi prezentace ze setkání, které použijí jako pomůcky
k inovacím školních programů EV (ŠPEV) a inovacím školních vzdělávacích programů (ŠVP)
V příštím roce zahájíme další dekádu ve znamení spolupráce škol Olomouckého kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Už se moc těšíme.
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