
 
Z regionu – z lavic do přírody 

 V tomto krátkém příspěvku oslovuji pedagogy základních škol v Jihočeském kraji, jimž je 

nabídka dalšího vzdělávání určena. Představuji Vám tak schválený a nově připravovaný projekt 

v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy. A kdo projekt připravuje? Tým učitelů Vyšší 

odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Jedná se o projekt 

„Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Environmentální výchova v praxi“ podpořený v rámci 

Operačního  programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). V rámci něho vytvořené a 

akreditované vzdělávací programy budou obsahovat následující témata – pro učitele 1. stupně ZŠ 

představíme Jak žije strom, Vodu v krajině, Rostliny v lese, Mraveniště – dům o mnoha poschodích, 

Potřebuje les lesníka?, pro učitele 2. stupně ZŠ představíme Lesní pedagogiku, Lesní ekosystém, 

Myslivost, Živočichy v lese. Praktické ukázky výuky zmíněných témat budou probíhat přímo v přírodě 

v areálu Školního polesí Hůrky, které je střediskem praktické výuky školy. To nabízí unikátní možnosti 

propojení teoretické výuky s praktickou – praktickými ukázkami z oboru lesnictví. Komplexní zázemí 

školního polesí Hůrky pro výuku přímo v přírodním prostředí lesa je zároveň vysokým motivačním 

stimulem pro účastníky vzdělávacích kurzů. Absolvováním vzdělávacích kurzů v rámci projektu si 

učitelé ZŠ zvýší odborné kompetence v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), 

osvojí si moderní metody aktivní výuky, jejichž prostřednictvím lze principy udržitelného rozvoje 

prakticky aplikovat do výuky a přispějí tak k naplňování cílů školních vzdělávacích programů (ŠVP) na 

svých školách. Vytvořené akreditované vzdělávací programy budou dále doplňovány, aktualizovány a 

poskytovány pedagogům ZŠ. To se bude týkat rovněž metodických a výukových materiálů. Projekt 

bude obsahovat také internetovou podporu v podobě webové prezentace v rámci sdílení informací a 

dobré praxe DVPP. Výukové kurzy pro přihlášené učitele ZŠ budou probíhat od ledna 2011 do června 

2012. Nebojte se výuky přímo v lese a přihlaste se v Písku na lesnické škole! Lesu zdar! (Ilustrační 

foto – výuka pro žáky ZŠ na ŠP Hůrky, na snímku Ing. Václav Vlček.)                                                                                      
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