Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání,
výchově a osvětě (EVVO)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.45/01.0022
Příjemce: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Termín realizace projektu: 01.02.2012 - 31.07.2013
Cíle projektu:
Projekt si za primární cíl klade zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v environmentální oblasti
pro pedagogické pracovníky středních škol v Olomouckém kraji. Tohoto cíle bude dosaženo skrze
školení, po jehož zakončení získají absolventi oprávnění vykonávat pozici školního koordinátora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Přeneseně se tak zlepší možnosti
středních škol v Olomouckém kraji vyučovat environmenální problematiku své žáky.
Cílem je na základě vytvořených studijních pomůcek provést pilotní výuku, do které bude
zapojeno 25 osob -učitelů středních škol. Výuka bude probíhat kombinací prezenční a distanční
výuky. Prezenční výuka bude zajištěna školiteli ze SOŠ Šumperk a externími experty. Distanční
výuka bude založena na využívání speciálně zřízeného e-learningového portálu.
Program zahrnuje 250 hodin přímé výuky a bude zakončen obhajobou závěrečné práce.
Absolvent po obhájení závěrečné práce získá osvědčení o absolvování specializačního studia
"Školní koordinátor EVVO".
Cílová skupina:
Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol zřízených v Olomouckém kraji.
Jedná se především o učitele předmětů biologie, chemie a dalších příbuzných předmětů.
Primární cílová skupina se bude skládat z 25 osob - učitelů středních škol v Olomouckém kraji.
Bude se jednat o zájemce, kteří chtějí na své škole být certifikovaným EVVO školním
koordinátorem.
Aktivity projektu:
1) Tvorba výukových pomůcek DVPP zaměřených na školní koordinátory EVVO
Cílem bude vytvořit výukové texty se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu. Ty budou v rámci následujících aktivit prověřovány především v rámci interaktivního elearningového rozhraní s vysokým důrazem na aktuálnost problematiky, Tématické okruhy budou
pokrývat především hlavní aspekty EVVO.
Základní okruhy budou dále členěny na podokruhy, jejichž detailní vymezení bude vytvořeno na
základě vstupní analýzy a dle potřeb pedagogů.
2) Pilotní ověření v rámci DVPP
Cílem klíčové aktivity bude ověřit vytvořené vzdělávací materiály pro kurz školního koordinátora
EVVO. Ověřeny budou výukové texty se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu za využití interaktivního e-learningového rozhraní s vysokým důrazem na aktuálnost
problematiky, DVD a dalších doplňkových pomůcek.
Pilotní ověření zahrnuje 250 hodin přímé výuky a bude zakončeno obhajobou závěrečné práce.
Absolvent po obhájení závěrečné práce získá osvědčení o absolvování specializačního studia
"Školní koordinátor EVVO".

