
 

 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Evidence based v České republice 
 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY 

Strážci Země – Ucelený propracovaný program zaměřený na pochopení ekologické 
zákonitosti. Vznikl v rámci tzv. Výchovy o zemi v USA. Programy této výchovy byly 
při svém vývoji mnoho let ověřovány. Nyní byly upraveny pro české podmínky a též 
ověřeny evaluací Střediskem ekologické výchovy Český ráj. 
http://www.sevceskyraj.cz/program-strazci-zeme 
 
Vyšetřování jizerskohorské katastrofy – V rámci programu žáci zkoumají místní 
problémy Jizerských hor. Školám nabízí SEV Jizerka: http://www.projizerky.cz/ 
Program byl evaluován.  Články o výzkumu najdete v Envigogice 2011/VI/03: 
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-
2011vi3/605-rozvoj-vyzkumnych-kompetenci-zaku-na-zakladni-skole-zkusenosti-z-
evaluace-programu-o-jizerskych-horach  
a 
 http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-
2011vi3/604-vliv-pobytoveho-programu-o-jizerskych-horach-na-proenvironmentalni-
postoje-a-hodnoty 
 
Člověk a prostředí – pobytový program, který rozvíjí postoje k ochraně přírody a 
odhodlanost k proenvironmentálnímu jednání. Realizuje středisko SEVER. Studie 
z evaluace programu vyjde v Orbis schola 
 
Ekoškola – mezinárodní program nabízející školám metodiku 7 kroků, které vedou 
žáky k ekologizaci provozu školy a rozvíjí u nich dovednosti potřebné k řešení 
problémům životního prostředí a environmentálnímu jednání. Program koordinuje 
Sdružení TEREZA. Zpráva z evaluace tohoto programu je v Envigogice 2008/III/2: 
 http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2008/20082/266-
evaluace-programu-ekoskola.  
Aktuálně se zpracovávají výsledky další evaluace. V zahraničí byl program také již 
několikrát evaluován.  
 
Cornellovy ekohry  v programu Les ve škole škola v lese - Program „Les je přítel 
člověka“ Sdružení TEREZA je 180 minut dlouhý program určený pro žáky základní 
školy. Výzkum zkoumal vliv programu na environmentální senzitivitu žáků, 
viz Envigogika 2012/VII/2: 
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-
2012-vii-2/685-vliv-vyukoveho-programu-na-rozvijeni-environmentalni-senzitivity-
zaku 
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4P Expedice – Celoroční program se dvěma třídenními pobyty na téma "o původu 
věcí" realizovala a evaluovala ZO ČSOP Vlašim od roku 2007. V současnosti není 
v nabídce.  Zpráva z výzkumu v Envigogika 29/IV/3: 

http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2009/20093/338-
evaluace-pobytoveho-programu-podblanickeho-ekocentra 
 
S TURrem i zítra tu budeme – celoroční program pro žáky 3. až 5. třídy. Základem 
je hra Země Turo, ve které žáci postupně budují fiktivní město tak, aby bylo trvale 
udržitelné. Každý měsíc je věnovaný jednomu tématu (biodiverzita, doprava, energie, 
…). Program byl nabízen školám Ekocentrum Podhoubí, v současnosti není 
v nabídce. Zpráva z evaluace programu v Envigogika 2011/VI/3: 
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-
2011vi3/607-s-turem-tu-i-zitra-budem-evaluace-programu-ekocentra-podhoubi 
 
 
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE 
 
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO – program dvouletého 
studia pro školní koordinátory EVVO, které proběhlo v letech 2010-2012 v rámci 
projektu „Specializované činnosti v EV“, byl ověřen evaluací. Program ověřovalo 6 
organizací, se7skupinami učitelů (25 účastníku v jedné skupině). Nyní studium 
sestavené dle ověřeného programu zařazují do své nabídky zúčastněná střediska: 
SEVER, Lipka Brno, Sdružení TEREZA, Sluňákov, Občanské sdružení Ametyst. 
 
V rámci ověřování vznikl „Standard studia k výkonu specializovaných činností – 
specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy“, který byl předložen MŠMT 
jako návrh na místo původního. 
Zpráva z evaluace a návrh nového standardu studia vyšel v květnovém čísle 
Bedrníku v roce 2012: http://www.pavucina-sev.cz/?idm=33. 
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