
PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI  
STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

SEVER  
 
 
 



 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY SEVER 

 Naše organizace byla založena v r.1994. V současné době 
máme pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci 
Králové a v Litoměřicích 

 



POSLÁNÍ STŘEDISKA EKOLOGICKÉ 
VÝCHOVY SEVER 

 

„Prostřednictvím praktické ekologické výchovy,zdělávání a osvěty usilujeme o 
prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem“  

 

 Mateřským školám, základním a středním  

 školám nabízíme krátkodobé a   

 vícedenní pobytové výukové programy, 

 školní projekty, metodickou pomoc  

 při začleňování environmentální  

 výchovy do  ŠVP 

 

 

 Pedagogickým pracovníkům  

a studentům učitelství nabízíme 

každoročně kurzy, semináře,konzultace, 

konference, stáže, učební pomůcky a literaturu.  

 

 



CÍLE PROJEKTU ŠKOLA PRO 

UDRŽITELNÝ ŽIVOT 

 

 Podpora zapojení veřejnosti 

 Realizace projektů, které zlepší životní prostředí 

místa 

 Ekologická výchova a vzdělávání pro udržitelný 

život 

 Spolupráce na rozvoji společenské odpovědnosti 

firem 





 

 

NOVĚ PROGRAM PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ CELÉ 

ČESKÉ  REPUBLIKY 

 

 

 

V rámci programu jsou vyhlašovány 

Výzvy, kdy mají školy možnost se do 

programu zapojit. 

 

 



NABÍZÍME 

1.) Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

2.) Metodiku a pracovní listy k tématům trvale 

udržitelného rozvoje 

3.) Asistenci školám v místě plánované realizace 

4.) Finanční podporu vybraných škol a jejich projektů 

5.) Publikace (nejen) pro učitele 

6.) Výměnu zkušeností prostřednictvím webových 

stránek a exkurzí 

7.) Zapojení do mezinárodního programu a 

přeshraniční spolupráci škol 

 



 

AKREDITOVANÝ KURZ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

jak vtáhnout do života školy rodiče, místní 
spolky i obec 

jak připravit vizi rozvoje školy a obce 
jak připravit a úspěšně realizovat školní 

projekty 
jak obohatit výuku o témata udržitelného 

rozvoje obce a místně ukotveného učení 
jako jsou zeleň, veřejná prostranství, 
odpady, energie, doprava, biopotraviny, 
místní kulturní dědictví a další 
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HLEDÁNÍ VHODNÉHO MÍSTA NA ÚMÍSTĚNÍ 

INFORMAČNÍ  TABULE 

 







OBEC  ŠLUKNOV  - KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ 

  



PŘED  ZAHÁJENÍM 









TERMOVENTILY OZELEŇUJÍ MĚSTO 
ZŠ A MŠ JÍLOVÉ 

 Problémy, které tento projekt řešil: 

- vysoké náklady na vytápění budov školy 

- nedostatek zeleně ve středu města a okolí školy 

 

Řešení navržené žáky a realizované s pomocí obce : 

    Osazení radiátoru termoventily 

    Úspora 20.000 Kč ročně 

    Žáci rozhodují o ozelenění lokality v hodnotě 

dosažených úspor 





SIEU – ÚSPORY ENERGIÍ 

 Skupina studentů (třída) založí vlastní Agenturu pro 

energii a prostřednictvím SEVERu obdrží zadání od 

konkrétní firmy, obecního úřadu, knihovny, muzea či 

jiné organizace (klienta). V rámci agentury si 

studenti rozdělí funkce a úkoly a intenzivně budou 

pracovat na řešení zadání. Výstupem bude 

doporučení, které klientovi nastíní možné způsoby 

řešení jeho energetického problému. 



PUTOVÁNÍ 

 Cílem projektu je seznámit žáky s vývojem 

vztahu člověka a krajiny především v průběhu 

výukových programů, které jsou pro ně 

připraveny. Žáci poznávají důsledky lidské 

činnosti v krajině a upevňují si znalosti 

základních ekologických pojmů. V rámci 

propojení obou regiónů žáci zjišťují, jak chování 

lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a 

naopak. Cílem projektu je také zapojení 

používání moderních komunikačních a 

informačních technologií do environmentálního 

vzdělávání. 



PUTOVÁNÍ 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 
Mgr. Petr Panaš 

Kontakt : petr.panas@ekologickavychova.cz 

Telefon : 416 734 838 


