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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v rámci projektu 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A EFEKTIVITY  
V PŘEDŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ  

VÝCHOVĚ 
 

SEMINÁŘ  

CÍLE, PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ENVIROMENTÁLNÍ 

VÝCHOVY 
 

 

Termín:  24. listopadu 2009  

 

Místo konání:  Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

 

Lektor a autor:  PhDr. Jan Činčera, Ph.D.  - Působí na Katedře pedagogiky a psychologie 
Technické univerzity v Liberci, je garantem studijního oboru Pedagogika volného času.  
Je autorem řady článků a několika publikací o teorii a metodice environmentální výchovy. 
Spolupracuje s občanskými sdruženími, zejména Brontosaurus, Brontosauří ekocentrum Zelený klub 
(BEZK), Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina)  

 
Anotace:    

Seminář poskytne účastníkům základní orientaci v oblasti teorie environmentální výchovy a teorie tvorby 
programu. Účastníci se seznámí s pojetím výstupově orientované environmentální výchovy jako výchovy, 
jejímž hlavním cílem je odpovědné environmentální chování. Podrobně bude analyzována teorie REB 
Hungerforda a Volkové jako základ pro moderní pojetí environmentální výchovy.  Na konkrétních příkladech 
budou charakterizovány metody pro ovlivňování klíčových proměnných modelů.  

Hlavní důraz bude kladen na strategie rozvíjení environmentální senzitivity jako hlavní cílové oblasti 
environmentální výchovy relevantní pro předškolní období a období mladšího školního věku. 

Druhá část semináře se zaměřuje na úvod do teorie programu. Účastníci si vyzkouší tvorbu logického 
modelu programu včetně formulace jeho výstupů na různých úrovních modelu a stanovení metod pro jejich 
evaluaci.  

Cílem semináře je zamyslet se nad smyslem environmentální výchovy, efektivní integrací do vzdělávací 
nabídky a hodnocením jejich výstupů. 

 
 
 

http://www.fp.tul.cz/kpp/
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

 
Maximální počet účastníků programu je 25.  
 
Časový harmonogram:  

       
8:15 – 9:45       1. blok 

9:45 – 10:00      svačina  

10:00 – 11:30    2. blok 

11:30 – 12:00    oběd  

12:00 – 13:30    3. blok 

13:30 – 13:45    přestávka 

13:45 – 15:15    4. blok 

    
Strava a občerstvení:  
 
Dopolední svačina a oběd, káva, čaj, voda s citronem - zajištěno během celého semináře. 
 
V případě, že máte zvláštní požadavky na stravu (vegetariánská, bezlepková dieta, aj.), uveďte to prosím na zadní stranu Vaší 
přihlášky. Pokusíme se Vám vyhovět. 

 
Cena:   zdarma  

Doprava:  

 na seminář   v 7:30 bude zajištěna doprava z Liberce. Osobní auto – bude označeno.  
Nástup v 7:25 na autobusové zastávce „Na rybníčku“ (ul. U Nisy, v těsné blízkosti je 
parkoviště a malý park). 

 

 ze semináře   v 15:30 odjíždí ze zastávky „Oldřichov v Hájích, Ekocentrum do Liberce pravidelný 
linkový autobus ČSAD. Jízdné si hradí každý samostatně při nástupu (22,- Kč). 

 
Akreditace MŠMT: Byla podána žádost o akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
 
Přibalte si: Přezůvky a psací potřeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závazné přihlášky zasílejte do 16. 11. 2009 na adresu: 
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje 

Dobroslava Stránská 
463 31 Oldřichov v Hájích 5 

 

Pouze v písemné podobě na přiloženém formuláři s podpisem přihlašovaného a razítkem organizace. 
 


