NABÍDKA STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY SEVER DO DRUHÉ VLNY
„ŠABLON“ (VÝZVY OP VVV Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II)
I. Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP (šablony 2.I/6 pro MŠ, 2.II/6 pro ZŠ, 2.VI/4 pro SVČ,
2.V/4 pro ŠD, 2.VII/4 pro ZUŠ) zejména ve variantách:
d) osobnostně sociální rozvoj – s důrazem na „didaktické schopnosti (vhodné vyučovací metody,
metodická připravenost)“ a na „mentoring (zvyšování lektorských a mentorských kapacit
pedagogických pracovníků, dovednosti účastníků předávat své zkušenosti jiným pedagogům)“
g) polytechnické vzdělávání – zejména se zaměřením na „zatraktivnění přírodovědného a
environmentálního vzdělávání, interaktivitu a učení formou samostatného objevování vědy a
techniky prostřednictvím osobní zkušenosti“.
i) projektová výuka – „získávání dovedností s přípravou a realizací projektů (sestavení projektu,
vedení projektu, projektové plánování apod.) a projektového vyučování“
(případně po domluvě v dalších variantách – např. a) čtenářská gramotnost v přírodovědných
vzdělávacích oborech a průřezových tématech)
Příklady konkrétních akreditovaných seminářů v naší nabídce:
Péče o přírodní zahradu společně s dětmi 84 hodin (vhodné např. pro variantu g) polytechnické
vzdělávání) – celoroční péče a plánování školní zahrady, využití ve výuce různých předmětů
Vyrábíme s Ferdou 8 hodin (vhodné např. pro variantu g) polytechnické vzdělávání)-praktické
příklady jak na 1. stupni propojit polytechnickou a environmentální výchovu (tvoření z přírodních,
případně odpadových materiálů, náměty na šetrné zacházení se surovinami)
Učíme se s Cornellem 6 hodin (vhodné např. pro variantu d) osobnostně sociální rozvoj) – jak u dětí
prostřednictvím aktivit v přírodě probudit nadšení, jak nejlépe zaměřit jejich pozornost
Škola pro udržitelný život-Místně zakotvené učení (vhodné např. pro variantu d) osobnostně sociální
rozvoj a i) projektová výuka) – Nabízíme dva jednodenní semináře (každý v rozsahu 8 hodin)
zaměřené na seznámení s programem ŠUŽ a metodou místně zakotveného učení. V případě zájmu
jsme schopni zajistit i vícedenní seminář pro tým z celé školy.
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 250 hodin (vhodné např. pro variantu g)
polytechnické vzdělávání)
Doškolovací kurz vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro školní koordinátory EVVO 112 hodin (vhodné
např. pro variantu d) osobnostně sociální rozvoj či g) polytechnické vzdělávání)
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Kurz mentoringu a kolegiální podpory 32 hod. (vhodné např. pro variantu d) osobnostně sociální
rozvoj - zaměřeno na základní mentorské dovednosti, roli mentora, vedení mentorského rozhovoru a
na kolegiální podporu ve škole formou 3 S (společné plánování, společná realizace, společná reflexe)
a využití mentoringu k ní. Formát je sebezkušenostní a zážitkový, bude upřednostněn praktický nácvik
dovedností.
Příklady dalších akreditovaných seminářů najdete na str.6 Nabídkového katalogu - Stálá nabídka
seminářů
http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/SEVER-katalog-20172018-vzdelavani-pedagogu.pdf
(např. Tematické semináře k udržitelnému způsobu života, Úvod do ekologické výchovy, Školní plán
EVVO a PT Environmentální výchova, EV pro řídící pracovníky škol a školských zařízení, Čtenářská
gramotnost v environmentální výchově a přírodovědných předmětech)
Semináře realizujeme od 8 hodinových po 112 hodinový doškolovací kurz pro školní koordinátory pro
udržitelný rozvoj a 250 hodinové specializační studium pro školní koordinátory EVVO.
Na vyžádání připravíme i další typy seminářů „na klíč“ (např. k tématům interpretace místního
přírodního a kulturního dědictví, klimatické změny apod.) pro týmy učitelů z jedné či více škol,
zároveň v průběhu školních let 2018 - 2020 vypíšeme vhodné semináře pro jednotlivce.

…………..
II. Projektové dny ve škole (ve škole či její blízkosti - do 10km) – viz šablony 2.I/12 pro MŠ,2.II/19 pro
ZŠ, 2.V/12 pro ŠD, 2.VI/14 pro SVČ, 2.VII/14 pro ZUŠ,
III. Projektové dny mimo školu (nad 10km) – viz šablony 2.I/13 pro MŠ, 2.II/20 pro ZŠ, 2.V/13 pro ŠD,
2.VI/15 pro SVČ, 2.VII/15 pro ZUŠ

IV. Komunitně osvětová setkání – viz šablony 2.I/15 pro MŠ, 2.II/22 pro ZŠ, 2.VI/17 pro SVČ, 2.VII/16
pro ZUŠ
případně lze obdobně zaměřit šablony V. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání
(výuka vedená společně učitelem a externím lektorem) – viz šablony 2.I/10 pro MŠ, 2.II/14 pro ZŠ,
2.V/8 pro ŠD, 2.VI/9 pro SVČ)
Nabízíme pomoc s jednotlivými projektovými dny ve škole i mimo školu a s komunitně osvětovými
setkáními i již připravené ucelené projekty složené z několika projektových dnů ve škole a mimo
školu, případně komunitně osvětových setkání.
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Příklady jednotlivých projektových dnů:
Projektové dny ve škole: Fórum mladých – blok min. 4 vyuč.hodin, kde se žáci naučí vzájemně
spolupracovat, prezentovat své názory a zejména uplatňovat návrhy k tomu, co by se mělo v daném
místě nebo komunitě změnit.
Klimatická změna, ochrana klimatu – blok min. 4 vyuč. hodiny, žáci porozumí příčinám klimatických
změn, pochopí, co jsou mitigační a adaptační opatření.
Projektové dny mimo školu (nabízíme v Horním Maršově v Krkonoších): Přírodní zahrada na DOTEK
(objevování zahrady všemi smysly, zákonitosti fungování přírodních procesů), Terénní programy
v Krkonoších- a) zkoumání kvality přírodního prostředí jako jsou např. horský potok či les pomocí
jednoduchých badatelských metod, b) objevování proměn krkonošské krajiny od dob před příchodem
člověka po dnešek
Další typy projektových dnů na škole či mimo školu připravíme po dohodě s vámi.
Ucelené projekty složené z kombinace projektových dnů ve škole, mimo školu a komunitně
osvětových setkání:
Klimatické konference - složeno z několika projektových dnů ve škole a mimo školu. Žáci skrze 2
výukové programy, práci se zdroji a závěrečnou klimatickou konferenci získají komplexní informace o
problematice klimatické změny. Možno zapojit i více tříd najednou.
Školy pro šetrný turismus (možnosti jiného tematického zaměření konzultujte) - složeno z několika
projektových dnů ve škole a mimo školu. Žáci absolvují cyklus složený ze 3 výukových programů a 1
exkurze, skrze které objevují důležitost šetrného turismu a prohlubují svůj vztah k místu. Výstupem je
turistický materiál pro oblast, ve které sídlí škola, který sami žáci s pomocí lektorů SEVERu zpracují.
Škola pro udržitelný život - Nabízíme metodiku programu a účast metodika/lektora, který vám
pomůže se realizací vašich aktivit ve škole i mimo ni. Nabízíme účast metodika v rozsahu 2-3 dnů a
účast na komunitním setkání. V případě zájmu je možné počet dnů navýšit.
Máte-li zájem využít naši nabídku, zaregistrujte se prosím prostřednictvím elektronického
formuláře zde: https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
Následně se s vámi sami spojíme k upřesnění vašich požadavků.
Případné dotazy můžete také směřovat na mailovou adresu sablony@ekologickavychova.cz
Telefonický kontakt použijte v případě potíží s vyplněním apod.
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel. 739203200,
www.sever.ekologickavychova.cz
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