Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
a
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
pri príležitosti 45. výročia vzniku univerzity
usporiadali pod záštitou čestného predsedníctva

4. národnú konferenciu
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE NA ŠKOLÁCH
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

v dňoch 15. – 17. decembra 2004
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

ORGANIZÁCIA, PROGRAM
a

ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
Koncepcia výučby v environmentalistike a ekológii na školách Slovenskej republiky
CIELE KONFERENCIE
Zhodnotiť aktuálny stav v environmentálnej a ekologickej výchove a vzdelávaní v SR,
so zreteľom na realizáciu odporúčaní prijatých na 3. národnej konferencii v roku
2001.
Hľadať formy a priestor pre uplatnenie environmentálnej a ekologickej výchovy:
·
·
·
·

v predškolských zariadeniach a na základných školách – 1. sekcia
na stredných školách, stredných odborných učilištiach a gymnáziách –
2. sekcia
na vysokých školách a univerzitách tretieho veku – 3. sekcia
v rámci mimoškolskej výchovy a mimovládnych organizáciách – 4. sekcia

Príprava systému postupného zvyšovania úrovne environmentálneho vedomia
obyvateľstva.
Čestné predsedníctvo
Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. – minister školstva SR
Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. – minister životného prostredia SR
Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. – predseda Slovenskej akadémie vied
Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. – rektor Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
Na organizácii konferencie sa podieľali
Stála komisia pre ekologickú a environmentálnu výchovu a vzdelávanie na vysokých
školách pri Ministerstve školstva SR, Ústredná rada pre environmentálnu výchovu
a vzdelávanie pri Ministerstve životného prostredia SR a Ústav krajinnej ekológie
SAV.
Vedeckí garanti
prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.
doc. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
doc. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre
doc. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Ministerstvo školstva SR
doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava

Odborní a organizační garanti
Ministerstvo školstva SR
Mgr. Zuzana Brčáková
Dekanát FPV UKF v Nitre
Ing. Ľubica Ehrenholdová
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre
Mgr. Ivan Baláž, PhD., RNDr. Oľga Kopcová, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.,
Ing. Viera Vanková, PhD.
Ústav krajinnej ekológie SAV
PaedDr. Stanislav David, PhD.
Organizačný výbor
je zložený z pracovníkov Katedry ekológie a environmentalistiky, spoločného
pracoviska Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Ústavu krajinnej ekológie SAV
Bratislava, Pobočka Nitra:
Mgr.
Stanislav
Derneš,
RNDr.
Ján
Jahn,
Mgr.
Imrich
Jakab,
Ing. Monika Kaločaiová, PhD., Mgr. Jaroslav Košťál, Ing. Mária Kucharovicová,
Ing. Regina Mišovičová,
Mgr. František Petrovič, Mgr. Slavo Rezník,
Mgr. Jana Rybaničová, Mgr. Katarína Tuhárska
PROGRAM KONFERENCIE
15. 12. 2004
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00

16. 12. 2004
8:00 - 9:00
9:00 –12:30

Registrácia účastníkov
Spoločné
zasadanie
Stálej
komisie
pre
ekologickú
a environmentálnu výchovu a vzdelávanie na vysokých školách
pri Ministerstve školstva SR a Ústrednej rady pre
environmentálnu výchovu a vzdelávanie pri Ministerstve
životného prostredia SR
Registrácia účastníkov
Rokovanie pléna
- otvorenie konferencie
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., rektor UKF v Nitre
- pozdravný prejav
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekan FPV UKF v Nitre
Hlavné referáty:
Milan Ružička, predseda Ústrednej rady pre ekologickú
a environmentálnu výchovu a vzdelávanie pri MŽP SR a Stálej
komisie
pre
ekologickú
a environmentálnu
výchovu
a vzdelávanie na vysokých školách pri MŠ SR
KONCEPCIA
VÝUČBY
V ENVIRONMENTALISTIKE
A EKOLÓGII NA ŠKOLÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Janka Dulayová, riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou MŽP
SR
ZVYŠOVANIE
ENVIRONMENTÁLNEHO
VEDOMIA
OBYVATEĽSTVA A ODBORNÍKOV V PRAXI
Peter Plavčan, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania MŠ
SR
DOTERAJŠIE
POZNATKY
Z
ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Hubert Hilbert, Univerzita Mateja Bela v Banskej Štiavnici
ENVIRONMENTÁLNA A EKOLOGICKÁ VÝUČBA
V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A NA ZÁKLADNÝCH
ŠKOLÁCH
Pavel Sadloň, riaditeľ Gymnázia L. Sáru, Bratislava
VÝUČBA NA GYMNÁZIÁCH, STREDNÝCH A ODBORNÝCH
ŠKOLÁCH
Richard Medal, Spoločnosť environmentálne – výchovných
organizácií – Špirála
STAV A PERSPEKTÍVY Z POHĽADU ENVIRONEMNTÁLNO –
VÝCHOVNÝCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
12:30 – 14:30
14:30 – 17:00

Prestávka na obed
Prezentácia a diskusia k posterom

1. sekcia - Materské a základné školy – garant Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
1. Baková Alžbeta, Ing. – STEP BY STEP – KROK ZA KROKOM K ZLEPŠENIU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA NAŠEJ ŠKOLE
2. Blahútová Dana, Ing. – POSTOJE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
K ENVIRONMEN-TÁLNEMU ZDRAVIU
3. Bizubová Mária, RNDr. – ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA
ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PROSTREDNÍCTVOM NÁUČNÝCH CHODNÍKOV
4. Hornačková
Alžbeta,
RNDr.
–
ENVIRONMENTÁLNA
V NIEKTORÝCH
TÉMACH
PRÍRODOPISU
ÔSMEHO
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

VÝCHOVA
ROČNÍKA

5. Chobot Ján, Ing., Záborská Mária, Mgr. – ŠKOLY V PRÍRODE –
ENVIRONMENTÁLNE
6. Chrenščová Viera, RNDr. – REALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
7. Medal Richard, Mgr.
ENVIRONMEN-TÁLNEJ
REPUBLIKY

– PROJEKT – ZDOKONALENIE SYSTÉMU
VÝCHOVY
NA
ŠKOLÁCH
SLOVENSKEJ

8. Mišovičová Regina, Ing., Zuzana Pucherová, Mgr., PhD.,
Jana Rybaničová, Mgr. – MAPOVANIE VYUŽITIA KRAJINY V PREDMETE
ZEMEPIS NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
9. Mojžišová Miriam, Obložinská Johana – CHROBÁK ROHÁČ –
ENVIRONEMNTÁLNY PROJEKT MATERSKEJ ŠKOLY IVÁNKA PRI NITRE
10. Sárossy Martin, Ing. – INTERNETOVÝ ATLAS HNIEZD BOCIANOV –
www.bociany.sk
11. Šolcová Lucia, Mgr., Vilinová Katarína, Mgr. – ENVIRONMENTÁLNE
VZDELÁVANIE GEOGRAFIOU NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
12. Úradníková Barbora, Mgr., Gallayová Zuzana, Ing. – ŠPINĎÚRA V KRÁĽOVSTVE ČISTOTY
13. Vargová Mária, Mgr. – SKÚSENOSTI Z REALIZÁCIE EKOLOGICKÉHO DŇA
14. Kašiarová Slavomíra, Ing., Hilbert Hubert, prof. RNDr., CSc. –
IMPLEMENTÁCIA ZDRAVIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH MIKROREGIÓNU
SITNO
2. sekcia – Gymnáziá, stredné a stredné odborné školy
– garant Ing. Viera Vanková, PhD.
1. Daxnerová
Oľga,
RNDr.
–
PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

ENVIROAKTIVITY

VO

VÝUČBE

2. Hegedüsová Alžbeta, doc. RNDr., PhD. – ENVIRONMENTALIZÁCIA
EXPERIMENTOV V STREDOŠKOLSKEJ CHÉMII
3. Jakab Imrich, Mgr., Kopcová Oľga, RNDr. – PRAVIDLÁ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A ICH VYUŽITIE V PRAXI
4. Kasanická Katarína, Mgr., Veselovský Ján, PaedDr. – ENVIRONMENTÁLNE
VZDELÁVANIE GEOGRAFIOU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
5. Nevřelová Marta, Mgr., PhD. – ANALÝZA A AKTUALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEHO MINIMA PRE POTREBY UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
6. Soboňová Katarína, RNDr. – REALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
NA GYMNÁZIU JANKA KRÁĽA V ZLATÝCH MORAVCIACH
7. Vaculčíková Dagmar, RNDr. – POZNATKY O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
V UČEBNICIACH CHÉMIE

8. Vanková Viera, Ing., PhD., Baláž Ivan, Mgr., PhD. – REALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY FORMOU KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO
PROGRAMU
9. Cudráková Zuzana, RNDr., Daxnerová Oľga, RNDr. – ENVIRONMENTÁLNA
VÝCHOVA VO VÝUČBE BIOLÓGIE NA GYMNÁZIÁCH
3. sekcia – Vysoké školy a univerzity tretieho veku
– garant Ing. Monika Kaločaiová, PhD.
1. Baráth Ondrej, prof. Ing., CSc., Festerová Melánia, Ing. – POSTAVENIE
APLIKOVANEJ CHÉMIE V PRÍPRAVE UČITEĽOV ENVIRONMENTÁLNEJ
EKOLÓGIE
2. Drgoňa Vladimír, doc. RNDr., CSc., Kramáreková Hilda, RNDr. –
ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE NA KATEDRE GEOGRAFIE
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
3. Dytrtová Radmila, PhDr., CSc.,Sandanusová Anna, PaedDr. – ÚČINNÉ
FORMY A METODY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ
UČITELŮ
4. Gallayová Zuzana, Ing. – AKTIVITY FAKULTY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
V
OBLASTI
ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
5. Hreško Juraj, doc. RNDr., PhD., Petrovič František, Mgr. – VYUŽITIE GIS VO
VÝUČBE KRAJINNEJ EKOLÓGIE
6. Hrnčiarová Tatiana, doc. RNDr., CSc. – VÝPOČET ERODOVATEĽNOSTI
PÔDY – CVIČENIE PRE PREDMET KRAJINNOEKOLOGICKÉ PLÁNOVANIE
7. Ivánek Miroslav, Ing., Sandanusová Anna, PaedDr. – ENVIRONMENTÁLNA
VÝCHOVA A PRÍPRAVA UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV
8. Jozafová Viera, PhDr. – ŠTRUKTÚRA A OBSAH ODBORNEJ PRAXE V ŠTUDIJNOM PROGRAME ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ NA FPV UMB V BANSKEJ BYSTRICI
9. Kirchmayerová Jarmila, RNDr. – E – LEARNING V ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVE
10. Kminiak Milan, prof. RNDr., CSc. – HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNEHO
VEDOMIA ŠTUDENTOV
11. Košťál Jaroslav, Mgr.
POZNÁVANIE PRÍRODY

–

FOTOGRAFIA

AKO

PROSTRIEDOK

NA

12. Kozová Mária, doc. RNDr., CSc. – UPLATNENIE ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU V ŠTUDIJNOM
PROGRAME ENVIRONMENTÁLNE PLÁNOVANIE A MANAŽMENT NA
PRIFUK BRATISLAVA (PRÍKLADY PREDNÁŠOK, SEMINÁROV, CVIČENÍ
A ZAMERANÍ DIPLOMOVÝCH PRÁC)
13. Kvasničák Radoslav, Mgr. – NÁVRH MODELU VYUČOVACÍCH JEDNOTIEK
ZAMERANÝ NA EKOLOGICKÉ VZŤAHY PÔDNEHO EKOSYSTÉMU
(REALIZOVANÝ
FORMOU
TERÉNNEHO
SKÚSENOSTNÉHO
VYUČOVANIA)
14. Málková Jitka, doc. RNDr., CSc., Horáková Petra, Sychrová Lucie –
GEOBOTANICKÁ STUDIE V OKOLÍ VÁPENCOVÉHO LOMU V HORNÍM
LÁNOVĚ (SPOLEČNÝ TŘÍLETÝ VÝZKUM AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA
A STUDENTŮ V RÁMCI GRANTU UHK)
15. Mészáros Alexander, Ing., PhD. – ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
A VZDELÁVANIE NA FEI TU V KOŠICIACH
16. Pariláková Klaudia, Ing., PhD., Šimonides Ivan, doc. RNDr., CSc. –
ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE NA FAKULTE ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SPU V NITRE
17. Romančíková Eva, doc. Ing., CSc. – FINANČNO – EKONOMICKÉ ASPEKTY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
18. Sojka Leonard, doc. RNDr., CSc. – PRÍNOS PREDMETU APLIKOVANÁ
CHÉMIA PROSTREDIA PRE VÝCHOVU ABSOLVENTOV ODBORU
ENVIRONMENTÁLNA EKOLÓGIA
19. Švecová Milada, doc. PaedDr., CSc. – EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA UK V PRAZE
20. Terek Jozef, prof. RNDr., PhD. – NETRADIČNÁ FORMA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
21. Babicová Ľubica, doc. Ing., CSc. – REALIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY V EDUKAČNOM PROCESE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE
UNIVERZITY MATEJA BELA
4. sekcia – Mimoškolská výchova a mimovládne organizácie
– garant RNDr. Ján Jahn
1. Bérešová Katarína, Ing., Šimková Silvia, Ing. – ENVIRONMENTÁLNE
VÍKENDY PRE RODINY S DEŤMI PREDŠKOLSKÉHO VEKU
2. Cimra
Jozef,
PaedDr.
–
ENVIRONMENTÁLNE
GEOGRAFIOU V RÁMCI MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT

VZDELÁVANIE

3. Chrenková Viera, Mgr. – AKTIVITY DAPHNE - EKOCENTRUM
4. Lehotský Roman, Mgr., Lehotská Blanka, Mgr. – ZIMNÍ SPÁČI – VÍKEND
V PRÍRODE ZAMERANÝ NA SPOZNÁVANIE ŽIVOTA NETOPIEROV
5. Maršalová Soňa, Vlčáková Silvia, Ing. – HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
SÚČASNÉHO STAVU MESTA ŽILINA
6. Pirošková Silvia, Bc. – PROGRAM EKOLOGICKEJ VÝCHOVY V ZOO
BRATISLAVA
7. Švecová Milada, doc. PaedDr., CSc. – ZKUŠENOSTI KLUBU EKOLOGICKÉ
VÝCHOVY S CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍM UČITELŮ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ
19:00

Spoločenský večer (Hotel Olympia)

17. 12. 2004
9:00 – 11:00

Rokovanie, diskusia a príprava záverov v sekciách
1. sekcia: predškolské zariadenia a základné školy
moderátori: Mgr. Zuzana Pucherová
prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
2. sekcia: stredné školy, gymnáziá a stredné odborné školy
moderátori: Ing. Viera Vanková, PhD.
RNDr. Pavel Sadloň
3. sekcia: vysoké školy a univerzity tretieho veku
moderátori: Ing. Monika Kaločaiová, PhD.
doc. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
4. sekcia: mimoškolská výchova a mimovládne organizácie
moderátor: RNDr. Ján Jahn

11:00 – 13:00

Rokovanie v pléne, diskusia a prijatie záverov a odporúčaní
Záver konferencie

Sekretariát konferencie
Antónia Nemčeková
Ing. Viera Ostertágová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 75 Nitra
Telefón/Fax: 037 6503321, e-mail: anemcekova@ukf.sk

4. národná konferencia
Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách
v Slovenskej republike
(Nitra 15.-17.12.2004)
Záverečné odporúčania
Otázka zvyšovania environmentálneho a ekologického myslenia začala prenikať
do povedomia obyvateľstva, ale najmä pedagógov, špecialistov v praxi a výrobe,
a tiež politikov vo zvýšenej miere od roku 1994. Konala sa vtedy celonárodná
konferencia, ktorá bola prípravnou fázou pre tradíciu trojročných národných
konferencii o environmentálnej výchove a vzdelávaní na školách v Slovenskej
republike. 4. národná konferencia, ktorá sa teraz konala, je zavŕšením desaťročného
obdobia, čo je tiež dôvodom na zamyslenie sa nad osudom environmentálnej
a ekologickej výchovy a vzdelávania na Slovensku.
V roku 1995 sa konala 1. národná konferencia o stratégii environmentálnej
výchovy a vzdelávania na školách v Slovenskej republike. Závery z tejto konferencie
skonkretizovali niektoré všeobecné odporúčania z celonárodnej konferencie. Na 2.
národnej konferencii v roku 1998 sa konštatovalo, že prijaté odporúčania prispeli
k väčšej starostlivosti o environmentálnu výchovu a vzdelávanie nielen na školách
všetkých stupňov a v zainteresovaných mimovládnych organizáciách, ale tiež na
úrovni riadenia a štátnej správy. Po troch rokoch sa uskutočnila 3. národná
konferencia (2001), kde sa akceptovalo, že za jeden z najvýznamnejších prínosov
pre danú problematiku je možné považovať vypracovanie koncepcie
environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku.
Odporúčania 3. národnej konferencie sa nepodarilo v plnom rozsahu uplatniť
v procese výučby a vzdelávania na školách v Slovenskej republike. Zo všeobecných
odporúčaní sa realizovalo iba usporiadanie 4. národnej konferencie. Úspešnejšia
bola realizácia a uplatnenie odporúčaní zo sekcii, ktoré sa dotýkalo čiastkových
problémov. Väčšina odporúčaní bola akceptovaná čiastočne, alebo v plnom rozsahu.
Tie opatrenia, ktoré neboli v praxi akceptované a nestratili aktuálnosť, sú znovu
zaradené do záverov konferencie.
Na 4. národnej konferencii sa v jednotlivých sekciách zaoberali a vyjadrovali
k mnohým otázkam, ktoré sú spoločné pre všetky školské stupne. Preto boli
odporúčania zlúčené do spoločných problémových okruhov.
4. národnú konferenciu zorganizovala Fakulta prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 15. - 17. 12. 2004 na tému Koncepcia výučby
v environmentalistike a ekológii na školách v Slovenskej republike. Splnilo sa tým
jedno z odporúčaní 3. národnej konferencie. Na konferencii sa zúčastnilo 160
účastníkov zo všetkých stupňov a druhov škôl a hostia z Českej republiky. Bolo
prezentovaných 50 posterov, ktoré poskytli prehľad o stave a úrovni
environmentálnej výchovy na všetkých stupňoch škôl a upozorňujú na špecifické

problémy, ktoré na jednotlivých stupňoch škôl bránia pri presadzovaní myšlienok
prehlbujúcich environmentálne vedomie.
1. K organizácii a priebehu konferencie
Účastníci konferencie oceňujú vytvorenie priaznivých podmienok pre úspešný
priebeh konferencie. Pozitívne hodnotili spôsob prezentácie formou diskusii pri
vystavených posteroch a panelovej diskusie v sekciách. Konštatovali, že konferencia
splnila svoj účel a odporúčajú pokračovať v jej organizácii v trojročných cykloch.
V medziobdobí považujú za účelné využívať možnosti diskusie na jestvujúcich
webových stránkach (www.infovek.sk) a súčasne vytvoriť vlastnú stránku
„Environmentálna konferencia“.
Odporúčajú zaradiť na plenárne zasadanie referát s oficiálnym stanoviskom
Ministerstva školstva SR a Ministerstva životného prostredia SR o dosiahnutých
výsledkoch pri realizácii environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej
republike za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Účastníci považujú za účelné
zaradiť na plenárne zasadanie diskusiu k hlavným referátom.
Účastníci konferencie vyslovujú svoje poďakovanie organizátorom z Fakulty
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a oceňujú vysokú úroveň
prípravných prác, organizácie a vecnej náplne sympózia.
2. Zvyšovanie environmentálneho vedomia
Na základe dlhodobých skúseností a diskusii je nevyhnutné premietnuť princípy
zvyšovania environmentálneho vedomia na základných a stredných školách do
všetkých predmetov, ktoré sa dotýkajú čiastkových problémov životného prostredia.
Súčasne pretrváva potreba zavedenia predmetu „Environmentálna výchova“,
ktorý by syntetizoval tieto poznatky do uceleného pohľadu na ekologické základy
environmentalistiky. Zavedenie takto zameraného predmetu je možné považovať za
prvý krok k systémovému princípu postupného environmentálneho vzdelávania, od
predškolského až po tretí vek. Jeho realizáciu odporúčajú účastníci overiť modelovo
na vybraných školách Slovenskej republiky.
Napriek odporúčaniam troch predchádzajúcich konferencii sa nepodarilo
presadiť nový samostatný predmet zameraný na ochranu človeka a prírody ako
základ environmentálnej výučby. Zaviedla sa ako výberový predmet etická výchova.
Je žiaduce, aby sa myšlienky zvyšovania environmentálneho vedomia stali tiež
súčasťou etickej výchovy.
3. Poradné orgány ministerstiev
Stála komisia pre ekologickú a environmentálnu výchovu na vysokých školách
pri Ministerstve školstva SR a Ústredná rada pre environmentálnu výchovu
a vzdelávanie pri Ministerstve životného prostredia SR vykonali ako poradné orgány
ministrov pri rozvoji a uplatnení ekologickej a environmentálnej problematiky na
školách všetkých stupňov a medzi obyvateľstvom veľký kus práce. Nie je však
možné uspokojiť sa s doterajším zabezpečením efektívnosti a systematičnosti ich
činnosti. Účastníci odporúčajú tieto komisie zreorganizovať a zlúčiť do jednej
spoločnej a súčasne v rámci ministerstiev zabezpečiť výkonný aparát a ekonomické
nástroje na ich činnosť.
Účastníci odporúčajú poverovať takto inovovanú komisiu aktuálnymi úlohami
medzi ktoré patrí:

Vypracovanie stratégie environmentálnej výchovy a vzdelávania obyvateľstva,
menovite na školách všetkých stupňov, do roku 2015 a k tomu príslušný akčný plán
na roky 2005-2006, za aktívnej spolupráce vybraných expertov zo všetkých stupňov
škôl, ministerstiev a mimovládnych organizácii.
Inovovať prekonanú koncepciu environmentálnej výchovy
v Slovenskej republike a vypracovať akčný plán na jej realizáciu.

a vzdelávania

Navrhnúť nadrezortný otvorený systém koordinácie a podpory environmentálnej
výchovy a vzdelávania, so spresnením vzťahu a pozície vládnych a mimovládnych
subjektov.
4. Skvalitnenie environmentálnej výučby
Tretie tisícročie vstúpilo do procesu výučby s novou informačnou stratégiou
a realitou, ktorá umožňuje rýchly prístup k rozsiahlym zdrojom informácii
a vedomostí. Nové vedomosti je ešte stále nutné sprístupňovať spolu s množstvom
faktografických poznatkov, čo vyžaduje rozvíjať najmä pamäťovú stránku myslenia.
Zameraním sa na aktívny prístup pri získavaní vedomostí sa bude rozvíjať tvorivé
myslenie na základe syntetizujúceho a usmerňovaného výberu poznatkov. Pri tvorbe
nových učebných osnov bude nutné sa zamerať na také poznatky, ktoré umožnia
cielený vstup do nových i klasických informačných zdrojov, akými sú napríklad
internet a knižnice. Umožní to znížiť objem učiva o množstvo faktografických údajov,
ktoré sú v dostupných databázach. Poskytne to súčasne priestor pre rozvoj tvorivého
myslenia a aktívny prístup pri získavaní nových vedomostí. Otvára sa takto možnosť
zaradiť do osnov výučby nové vedné odbory, ktoré vznikli a vznikajú.
Účastníci konferencie odporúčajú aktualizovať učebné osnovy environmentálnej
výchovy, ktoré sú prevažne zamerané na globálne problémy s tendenciou
katastrofizácie environmentálnej problematiky. Je potrebné rozvíjať vzťah nielen
k ohrozenému ľudstvu a prírode, ale aj k zdravej krajine a všetkým žijúcim
organizmom.
Zefektívniť vyučovací proces, na všetkých úrovniach vzdelávania, vytvorením
priestoru pre aktivizujúce formy výučby (vychádzky, exkurzie, pobytové programy
v prírode, pestovateľské práce a i.), nové didaktické metódy (projektové,
programové, tematické, alebo skupinové vyučovanie a p.) a rozvoj alternatívnych
škôl. Pri takýchto formách výučby využívať spoluprácu s mimovládnymi
organizáciami na základe schválených projektov.
Je potrebné, aby Štátny pedagogický ústav a jeho ústredné predmetové
komisie, za spolupráce s odborníkmi z praxe, upravili učebné osnovy biológie,
prírodopisu, geografie, ekológie, občianskej náuky a ďalších predmetov tak, aby bol
posilnený kontakt s prírodou a zameranie na reálne problémy životného prostredia.
Prehodnotiť súčasné učebnice ekológie pre základné a stredné školy, ktoré sú
spracované na neaktuálnej odbornej a aplikačnej úrovni, bez priamej väzby na
slovenskú krajinu a prírodu.
Vytvoriť na Slovenskej agentúre životného prostredia účinný informačný systém
doteraz sprístupnených materiálov a dokumentácie k environmentálnej výchove.
Zlepšiť možnosť prístupu k odborným informáciám prostredníctvom
dôveryhodných
web stránok a odborných časopisov (Životné prostredie,
Enviromagazín, Geografia, Biológia a i.).

V rámci Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR sa darí zabezpečovať
a podporovať prípravu a vydávanie učebných textov a pomôcok pre vysokoškolské
štúdium. Účastníci konferencie odporúčajú rozšíriť túto možnosť aj pre nové
metodické a učebné pomôcky pre všetky stupne škôl vrátane materských.
5. Koordinátor environmentálnej výchovy
Účastníci podporujú vytvorenie funkcie koordinátora environmentálnej výchovy
na základných a stredných školách. Je potrebné súčasne zabezpečiť podmienky pre
jeho činnosť, zmeniť jeho postavenie na škole vytvorením časového priestoru pre
jeho aktívnu prácu.
Pre funkciu koordinátora je potrebné vytvoriť legislatívny rámec, ktorý vymedzí
jeho úlohy a kompetencie a tiež ohodnotenie.
Samostatný predmet „Environmentálna výchova“, prípadne „Environmentálna
ekológia“, nemá byť uzatvoreným systémom. Spôsob zvyšovania environmentálneho
vedomia má v súčasnosti byť v kompetencii každej školy. Škola, ktorá je ekologicky,
prípadne environmentálne zameraná a vyučovací proces sa tomu prispôsobuje,
potrebuje mať koordinátora environmentálnej výchovy. V ostatných školách by nemal
chýbať aspoň predmet „Ekológia“, alebo „Environmentálna výchova“.
6. Vzdelávanie učiteľov
Otázka
uplatňovania
environmentálnej
výchovy
a
zvyšovania
environmentálneho vedomia, v rámci celoživotného vzdelávania, je spätá s ďalším
systematickým vzdelávaním učiteľov všetkých stupňov a druhov škôl, vrátane
univerzít. V tejto súvislosti chýbajú projekty, ktoré by toto vzdelávanie zabezpečovali,
prípadne aj v čiastkovej problematike.
Vypracovať systém ďalšieho environmentálneho vzdelávania učiteľov na
všetkých stupňoch pre získanie poznatkov z ďalších príbuzných predmetov, prípadne
pre špecializáciu na rôzne odbory s environmentálnym zameraním. Na zabezpečenie
tohto systému využívať aj sociálne fondy EÚ.
Vytvoriť na školách vhodné podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov formou
školení a pobytových programov v prírode, so zameraním na ekologickú
a environmentálnu výchovu.
Účastníci deklarovali potrebu základného vzdelávania v problematike
environmentálnej výchovy pre všetkých učiteľov na všetkých stupňoch škôl.
7. Granty a projekty
Účastníci potvrdili nevyhnutnosť vytvorenia nadrezortného transparentného
grantového systému, formou korektnej súťaže o verejné financie, na podporu
projektov environmentálnej výchovy. Pre tento grantový systém zabezpečiť
primeranú finančnú dotáciu a pridelenie grantu podmieniť verejnou prezentáciou
výsledkov projektu.
Zabezpečiť, na Ministerstve školstva SR a Ministerstve životného prostredia SR,
zvýšenú transparentnosť pri poskytovaní grantov a finančných prostriedkov pri
zabezpečovaní mimoškolských celoživotných foriem environmentálneho vzdelávania,
výchovy a osvety.
Zjednodušiť agendu pri podávaní návrhov projektov, ktoré sú dotované nižšími
finančnými nákladmi. Umožní to väčšiu účasť mimovládnych organizácii.

Na podporu projektov environmentálnej výchovy realizovaných mimovládnymi
organizáciami zabezpečiť primerané finančné prostriedky.
8. Vysoké školy
Otvorenou zostáva otázka zavedenia predmetu obsahujúceho ekologické
základy environmentalistiky ako súčasti všeobecného základu v prvých ročníkoch na
všetkých vysokých školách, najmä však pre pedagogické odbory.
Odporúča sa zaviesť environmentálne zamerané prednášky pre doktorandské
štúdium na univerzitách a technických vysokých školách.
Nadviazať kontakty medzi vysokými školami a ZMOS-om pre zabezpečenie
environmentálneho vzdelávania volených predstaviteľov samospráv. Umožniť
vytvorenie poradenských centier pre tento účel pri vysokých školách, prípadne za
spolupráce so Slovenskou agentúrou životného prostredia.
Účastníci považujú za účelné zabezpečiť spätnú väzbu medzi absolventmi
a vysokými školami, najmä so zreteľom na ich uplatnenie sa na trhu práce.
9. Špeciálne problémy
Odporúča sa zabezpečiť systém environmentálnej výchovy pre špeciálne školy
a rómsku komunitu, kde tento systém výchovy absentuje.
Posilniť environmentálnu výchovu na regionálnej úrovni z prostriedkov vyšších
územných celkov.
Zdokonaliť a sprehľadniť systém rozdeľovania
zariadenia, ktoré sú prideľované samosprávami.

prostriedkov

pre

štátne

Zachovať sieť Centier voľného času v Slovenskej republike.
V materských školách ujasniť funkciu a obsahovú náplň materských centier pri
zabezpečovaní environmentálnej výchovy.
10. Opatrenia na záver
Účastníci vítajú prípravu a vydanie zborníka materiálov z konferencie.
Odporúčajú jeho vydanie v knižnej aj v elektronickej podobe a sprístupniť ho
účastníkom konferencie.
Odporúčajú publikovať záverečné odporúčania na webových stránkach
zainteresovaných ministerstiev. Súčasne ich publikovať v environmentálne
a pedagogicky zameraných časopisoch (Životné prostredie, Enviromagazín a i.)
Usporiadať ďalšiu 5. národnú konferenciu o environmentálnej výchove
a vzdelávaní na školách v Slovenskej republike v roku 2007. Prípravou
a organizáciou poveriť na základe vzájomnej dohody Trnavskú univerzitu alebo
Prešovskú univerzitu.
Nitra 17. decembra 2004
Účastníci konferencie
Z poverenia účastníkov schválené závery redakčne upravil
prof. RNDr. Milan Ružička DrSc., vedecký garant konferencie

