PROJEKT JPD3
„EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE“

V září roku 2005 se naše škola zapojila do dvouletého projektu Ekogramotnost .Projekt bude
dokončen v červnu 2007. Realizátorem projektu je Magistrát hlavního města Prahy, odbor
školství, spolu s partnery projektu Klubem ekologické výchovy a Karlovou universitou –
Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou.
Na každém „velkém“ obvodu Prahy je do projektu zařazena jedna Základní škola,jedno
Gymnázium a jedna Střední odborná škola.
Hlavní cíl projektu
•Vytvoření a hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních
a středních školách Hlavního města Prahy.
•Výchova k udržitelnému rozvoji a podpora enviromnentálního vzdělávání,výchovy a osvěty
(EVVO) v síti 30 pražských škol ( Základní školy,Gymnázia,SOŠ,VOŠ) prostřednictvím
vyškolených metodiků EVVO jednotlivých škol, kteří budou dále působit na učitele ostatních
předmětů a žáky školy.
•Důraz je kladen na integraci výuky a mezipředmětové vztahy. To znamená rozpracování
postupů a zajištění předpokladů efektivního environmentálního vzdělávání v pilotních školách
tak,aby získané zkušenosti mohly být dále využívány v zájmu přípravy žáků a studentů pro
uplatňování principu udržitelného rozvoje v životě i ekonomických aktivitách.
•Jde zejména o poskytování odpovídajících znalostí i praktických dovedností, rozvíjení
schopnosti chápat souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty, což
jsou již nyní důležité předpoklady pro uplatnění na trhu práce, pro rozvíjení podnikatelských
aktivit i pro utváření občanských a profesních postojů ke skutečnosti.
•Začlenění environmentálního vzdělávání do Rámcově vzdělávacích plánů Základních škol a
nižších tříd Gymnázií.
Řešitelský školní tým :
Prof. Danuše Součková

školní koordinátor EV

Prof. Květoslava Humhalová člen týmu pro Anglický jazyk a Dějepis
Prof. Vít Juřek
člen týmu pro Biologii a Zeměpis
Prof. Vanda Nemčoková
člen týmu pro Český jazyk
Prof. Iva Štěpánková
člen týmu pro Německý jazyk
Prof. Vladimíra Hanušová člen týmu pro Základy společenských věd
Prof. Hana Marvánová
člen týmu pro Chemii

Prof. Olga Davidová

člen týmu pro Výtvarnou výchovu

Úkolem tohoto školního realizačního týmu je promyslet, vytipovat a realizovat možnosti
uplatnění EV v různých vzdělávacích oblastech a oborech.
V současné době je vytvářen školní plán EV, který by se měl stát součástí koncepce školy –
školního vzdělávacího programu.
Do projektu by se mělo zapojit co nejvíce žáků během výuky v jednotlivých předmětech,
třídních,celoškolních i mimoškolních aktivitách.

Projekt je hrazen z finančních prostředků ESF, Státního rozpočtu a rozpočtu Hlavního
města Prahy.

