12) EVVO (Učení venku, Environmentální vzdělávání, publikace projekty apod.)

ODKAZ NA AKTIVITU
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www.na-ovoce.cz

komunitní platforma sloužící lidem, kteří chtějí
zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně
rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek.
Ekocentrum Koniklec – Ekoporadenství, vzdělávání a
ekovýchova

27.4.21

Učíme sebe i druhé chránit životní prostředí a
spoluvytváříme hodnoty pro budoucnost.
Ministerstvo
životního
prostředí

Tajemství školy za školou Populárně zpracovaná
publikace shrnující výstupy přes 100 studií k tématu
učení venku. Publikace (PDF, 5 MB)
https://www.mzp.cz/cz/tajemstvi_skoly_za_skolou
Metodika k výuce o suchu: Žába za nic nemůže
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environm
entalni_vzdelavani_poradenstvi/$FILE/OFDNmetodika_zaba-20200728.pdf
Metodika určená pro učitele základních škol je
zaměřena na učení o problematice sucha jako
nejvýznamnějšího projevu změny klimatu u nás.
Používá metodu otevřených "dobrých" otázek. Autorky:
Kateřina Jančaříková, Jarmila Novotná, Dagmar Říhová
Petr Daniš Děti venku v přírodě: ohrožený druh?
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environm
entalni_vzdelavani_poradenstvi/$FILE/OFDNMZP_Deti_venku%20_v_prirode-20200717.pdf
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Z POHLEDU
UČITELŮ
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environm
entalni_vzdelavani_poradenstvi/$FILE/ODNSNEVVO_ucitele-20200717.pdf
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Vzdělávání

1.4.21

https://www.lesnims.cz/vzdelavani.html
Akreditované kurzy
Kurzy pro začínající průvodce v lesních školkách
Svátky a tradice v předškolním vzdělávání

Výzva č. 9/2019:
Výsadba stromů

Výzva Národního programu ŽP
1.4.21
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id
=2037

http://www.hrajemesivenku.cz/
https://www.facebook.com/hrajemesivenku/
Portál
Ministerstva
životního
prostředí

Ekocentra v Praze
https://www.ekocentra.cz/
Ekocentra v České republice
V České republice se za posledních 20 let vytvořila, i
na evropské úrovni unikátní síť neziskových
organizací, provozujících ekocentra. Jejich snahou je
učit, vzdělávat a informovat děti a dospělé o
jedinečnosti, spletitosti a vzájemné závislosti všech
složek životního prostředí. Probouzet to kladné v
nás, co umožní životní prostředí uchovat i pro další
generace, je jedním z hlavních cílů ekocenter.
Ekocentra pracují nejen s dětmi a studenty, ale i se
širokou veřejností, pracovníky státní správy a
podnikateli.

Ekocentra poskytují mnoha cílovým skupinám široký
rozsah služeb v oblasti životního prostředí. Organizují
environmentální programy pro mimoškolní a školní
mládež. Formy programů jsou velmi rozmanité ekologické výukové programy, terénní programy,
školní ekologické projekty, exkurze, rukodělné
dílny...
Vzdělávají a informují pedagogické pracovníky,
pořádají
veletrhy
ekovýchovných
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pomůcek, konference ekologické výchovy ...
Informují a vzdělávají také veřejnost, pracovníky
státní správy i komerčního sektoru v mnoha
oblastech životního prostředí (úspory energie, dotační
programy...). Pořádají pro ně semináře, exkurze,
informační akce - stánky, vydávají publikace.
Na portálu www.ekocentra.cz si můžete vybrat
ekocentrum dle regionu, ve kterém se nacházíte. Nebo
podle tématu, které vás zajímá a samozřejmě i podle
cílové skupiny, pro kterou hledáte vzdělávací
programy, akci či informace.

Celostátní programy a sítě
•

•
•
•
•
•
•
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Národní síť environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty
Společný program MŽP a MŠMT
administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP
Mezinárodní program Ekoškola
Mezinárodní program GLOBE
Mezinárodní program Les ve škole – škola v
lese
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
M.R.K.E.V - Metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy
Mrkvička – vzdělávací a informační podpora
mateřským školám v naplňování
environmentální oblasti Dítě a svět RVP pro
předškolní vždělávání

https://ekoskola.cz/cz
Program Ekoškola je určen mateřským, základním a
středním školám. Díky němu získáte motivované a
odpovědné žáky, spolupracující učitele, zapojené rodiče
i finanční úspory.
Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a
také zpříjemňují své prostředí pro žáky i
zaměstnance školy.
Program Ekoškola v České republice koordinuje
vzdělávací centrum TEREZA.
Inspirace: https://ekoskola.cz/cz/inspirace
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http://ekovychova.ekodomov.cz/
MŠ / ZŠ/ Na míru

1.4.21

Ekologické výukové programy jsou koncipované tak,
aby mohly být realizované přednostně venku
v okolí vaší školy.
V současné epidemiologické situaci oceníte, když Vás
vezmeme s dětmi ven do přírody.
https://ucimesevenku.cz/co-se-ucit-venku/

1.4.21

VYBERTE SI A VYRAZTE VEN
V kontaktu s realitou se školní předměty přirozeně propojují
ve smysluplný celek. Učení se můžeme dotknout. Do čeho se
pustíte dnes?
Zásobník publikací zdarma https://ucimesevenku.cz/stahuji/
Online festival https://ucimesevenku.cz/festival2020/

1.4.21
https://jdeteven.cz/cz Příroda je to nejlepší hřiště na světě
Oflajn v přírodě je fajn. Inspirujeme rodiny, aby trávily s
dětmi více času venku.
Výlety do přírody a ven v Praze
https://jdeteven.cz/questcat/cz/hlavni-mesto-praha

Inspirace Větvánci: https://jdeteven.cz/cz/vetvanci
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/programzahrada-hrou.html

Zahrada hrou
Věříme, že školní zahrady mohou být skvělým
pomocníkem všestranného rozvoje dětí. Podporujeme
školy, které se rozhodly tento potenciál objevit a
využívat.
https://www.promenyproskoly.cz/Inspirujte se, jak
rozvíjet prostředí vašeho města a Jak proměnit školní
zahradu či hřiště
https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/566_detijsou-malo-venku-mysli-si-cesti-rodice.html

1.4.21

