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Nabídka aktivit 
Neformální vzdělávání v  environmentální výchově 

Registrační číslo projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016576 

Příjemce projektu 
Název 

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, 
o.p.s. 

IČ 28154975 

Název projektu  Neformální vzdělávání v  environmentální výchově 

Realizátor aktivity 
Název 

Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího 
vzdělávání, o.p.s., IČ: 28154975 

IČ 28154975 

 
 
Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km 

Jednotka aktivity Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – 
realizace ve vzdálenosti 10 a více km  

Tematické varianty: 

a) osobnostně sociální rozvoj; 

b) polytechnické vzdělávání, konkrétně se zaměřením na environmentální výchovu 

c) ICT, její využití v oblasti environmentu a ekologie 

d) projektová výuka; 

e) kulturní povědomí a vyjádření 

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků v neformálním vzdělávání pomocí dalšího 
vzdělávání. Vzdělávání musí probíhat prezenční formou, absolvováním akreditovaného vzdělávacího 
programu. Pracovníci NNO v neformálním vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí 
a kompetencí v jedné z výše uvedených tematických variant.  

Do cílové skupiny budou zahrnuti dobrovolní pracovníci EVVO, pedagogičtí pracovníci - vedoucí 
kroužků, klubů, EVVO, kteří pracují při mimoškolní činnosti na školách.  

Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu je 8 hodin  

Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 1. Sken osvědčení o absolvování akreditovaného 
vzdělávacího programu; 2. sken potvrzení o práci s dětmi a mládeží (může být nahrazeno skenem 
pracovní smlouvy). 3. doložení cestovní vzdálenosti v km včetně uvedení výchozího a cílového bodu 
a/nebo printscreen kalkulátoru vzdálenosti  

Realizace kurzu v místě vzdáleném 10 a více km od sídla NNO obsahuje náklady na cestovné.  

Nabízíme: Možnost účastnit se vybraného vzdělávání Klubu ekologické výchovy, Asterie – centrum 
vzdělávání, případně jiných Vámi vybraných seminářů - uhradíme kurzovné, jízdné. 
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Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních 
nákladů  

Cílem aktivity je podpořit pracovníky v neformálním vzdělávání ve zvyšování kvality jejich práce při 
vzdělávání a výchově dětí a mládeže prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z 
různých NNO, pedagogy z různých škol / školských zařízení v ČR.  

Vzájemná interakce napomůže zkvalitnit neformální vzdělávání v klubech, kroužcích, atd., zároveň 
vnese do školského prostředí poznatky z praxe. Do této aktivity se zapojí environmentální střediska 
volného času, na nichž působí kroužky, kluby, atd. V hostitelském zařízení se bude pracovníkovi z 
vysílající NNO věnovat průvodce vzdělavatel (DPP). Spolupráce spočívá v provedení minimálně 2 
návštěv pracovníka z vysílající NNO v celkovém rozsahu min. 8 hodin během 12 měsíců, ve kterých 
probíhá práce s dětmi a mládeží v hostitelské organizaci. Pro zajištění návštěv bude doložena příprava, 
reflexe a doporučení pro další práci. Cílem aktivity je získání a přenos příkladů dobré praxe, který zajistí 
pracovník z vysílající NNO prostřednictvím interního sdílení zkušeností pro ostatní pracovníky vysílající 
NNO. 

Nabízíme: Možnost spolupráce Klubu ekologické výchovy, případně jiných Vámi vybraných 
organizací - uhradíme jízdné, dohody o provedení práce (250 Kč /hod.), náklady na materiál pro Vaši 
práci. 

 

Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů  

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pracovníků organizací působících v neformálním vzdělávání dětí 
a mládeže v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a klíčových 
kompetencí s dalšími aktéry vzdělávání – s pracovníky jiných NNO, škol či školských zařízení.  

Aktivita je určena pro 2 pracovníky, kteří společně naplánují a zrealizují 10 hodin, (dohromady lze 
spojovat maximálně 2 hodiny) v průběhu 5 měsíců, ve kterých probíhá neformální vzdělávání. Po každé 
hodině (případně dvou spojených hodinách) vzdělávání proběhne reflexe včetně zhodnocení efektivity 
využitých metod, jejich vlivu na vzdělávací proces a jeho výsledky. 1 hodina je 60 minut. Realizátor TNV 
je pracovník NNO, jeho kolegou v tandemovém vzdělávání může být: 1. pracovník ze stejné NNO 2. 
pracovník z jiné NNO 3. pedagogický pracovník školy / školského zařízení. Role obou pracovníků se 
mohou v průběhu TNV střídat a měnit. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné 
plánování, společné vzdělávání, společná reflexe). Vzory dokumentů budou zveřejněny na webových 
stránkách OP VVV nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Dva pracovníci společně připraví, zrealizují a vyhodnotí jednotku aktivity, a to jak formou evaluace a 
autoevaluace, tak také formou zpětné vazby od dětí a žáků. Přínosem bude větší  pestrost, zajímavost 
a efektivita práce, možnost individuálního přístupu. Oblasti, kterých se bude týkat tato aktivita, budou 
zahrnovat projektovou výuku, polytechnické vzdělávání, především oblast přírodních věd, 
environmentu,  oblast ICT - geocashingu,  osobnostně sociální rozvoj. 

Nabízíme: Možnost spolupráce se členy Klubu ekologické výchovy, případně předávání příkladů 
dobré praxe ve Vaší organizací - uhradíme jízdné, dohody o provedení práce (250 Kč /hod.), náklady 
na materiál pro Vaši práci. 
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Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání  

Varianta b - badatelský klub. Klub je možno zřídit pro nejméně 6 účastníků. Podmínkou zřízení klubu 
je zařazení nejméně 2 účastníků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci účastníků 

ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat některou z následující oblastí: • nedůsledné 

rodičovské vedení; • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.  

Kluby budou pracovat v oblasti environmentu jako kluby badatelské, jejich náplň bude realizována v 
šestiměsíčních cyklech (24 hodin). Činnost klubu bude probíhat jako plánovaná aktivita v 
dvouhodinových blocích, pravidelně ve čtrnáctidenních cyklech -2 vzdělávací bloky za měsíc. V klubu 
povedeme záznam o docházce. Badatelské aktivity budou rozvíjet jak teoretické, tak především 
praktické schopnosti a dovednosti pro vyvážené soužití s přírodou, prostředím, zpracování zdrojů, atd. 

Nabízíme: Možnost spolupráce s Klubem ekologické výchovy (doc. Švecová) při přípravě a činnosti 
badatelského klubu, uhradíme dohodu o provedení práce vedoucího klubu, náklady na materiál pro 
Vaši práci ( do výše 6000,- za 24 hod. klubu) 

 

Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů 

Projektový den bude zaměřen na společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí účastníků. Aktivita 
je určena pro minimálně jednoho pracovníka NNO a jednoho odborníka z praxe, kteří společně 
naplánují a zrealizují projektový den v zařízení NNO nebo v jeho blízkém okolí v délce 4 hodin pro 1 
skupinu účastníků. Za čtyřhodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava, popis 
jejího průběhu a společná reflexe pracovníka NNO a odborníka. Pro tuto aktivitu platí: 1 hodina = 60 
minut. Projektový den v klubovně nesmí být poskytnut účastníkům za úplatu. Výstup jednotky aktivity 
Realizovaný projektový den  

Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společné vzdělávání, společná 
reflexe). Projekt je pro účastníky chápán jako komplexní pracovní úkol s jasně stanoveným cílem, při 
němž účastníci řeší určitý problém (úkol, situaci. Projekty mají podobu integrovaných témat a využívají 
interdisciplinárních vztahů. Odborníkem z praxe je uznávaná osoba se zkušenostmi ve svém oboru 
(např. technika, přírodní vědy, umění, řemeslo aj.). V rámci projektového dne roli odborníka nebude 
zastávat pracovník NNO, který se účastníkům věnuje v průběhu roku při jiných aktivitách.  

Projektové dny budou probíhat v místě realizace dalších aktivit.  

Nabízíme: Možnost spolupráce s Klubem ekologické výchovy, případně s jinými Vámi vybranými 
odborníky, uhradíme dohody o provedení práce vedoucího projektového dne a odborníka z praxe 
(250 Kč /hod.), náklady na materiál pro Vaši práci, odměny dětem, atd. (vše do výše 5000,- za 
projektový den) 

 


