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VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE
K PROSTŘEDÍ
Vlasta Hrdličková
Anotace
Období mladšího školního věku je tím obdobím, kdy ještě můžeme položit základy
kladného vztahu k přírodě a naučit děti zodpovědnému jednání. Pro učitele to znamená, aby
každý věnoval velkou pozornost environmentální výchově ve všech vyučovacích předmětech,
ale i při mimoškolní činnosti. Celému procesu změn vztahu dítěte k prostředí však může
napomoci úzká spolupráce školy s řadou organizací, jež se touto problematikou zabývají.
Tyto organizace mohou využít jiných metod a prostředků pro dosažení stejných cílů. Při práci
mimoškolních zařízení je důraz kladen především na myšlení ve vztazích, na ovlivňování
citových vztahů žáků k prostředí a na vytváření základů aktivního tvořivého a ekologicky
správného jednání. Příspěvek se zabývá na základě provedeného výzkumu problematikou
využívání činnosti mimoškolních zařízení v procesu změny vztahu dítěte k prostředí u dětí
mladšího školního věku.
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Výchova vztahu k přírodě a zvláště pak výchova k péči o životní prostředí patří mezi
významné místo při realizaci environmentální výchovy. Nezastupitelné postavení má nižší
stupeň škol, kde učitelé a vychovatelé mohou svojí autoritou značně ovlivnit děti mladšího
školního věku a jejich prostřednictvím i rodiče. Období mladšího školního věku je tím
obdobím, kdy ještě můžeme položit základy kladného vztahu k přírodě a naučit děti
zodpovědnému jednání. Pro učitele to znamená, aby každý věnoval environmentální výchově
maximum v jednotlivých vyučovacích předmětech, ale i při mimoškolní činnosti. Celému
procesu změn vztahu dítěte k prostředí však může napomoci úzká spolupráce školy s řadou
organizací, jež se touto problematikou zabývají. Tyto organizace mohou využít jiných metod
a prostředků pro dosažení stejných cílů.
Mimoškolní environmentální výchova má své specifické rysy: nabízí dětem zajímavé
využití jejich volného času, nabízí pocit, že někam patří a sdílí radosti i strasti svého oddílu a
nabízí možnost věnovat se činnosti pro druhé i pro ochranu přírody. Důležitou součástí řady
mimoškolních zařízení je i realizace výchovně vzdělávacích programů s přírodovědnou a
environmentální tématikou. Tato zařízení poskytují značné možnosti v činnostech mimo
formální učebny, v atraktivním a názorném prostředí, zapojuje děti do konkrétní činnosti
v péči o určité prostředí. Předpokládá to však náročnou přípravu zajímavých výchovně
vzdělávacích programů, vyžaduje to čas, organizační i pedagogické mistrovství vedoucích
této činnosti, jež vyplývá z talentu, odbornosti, ale i z nadšení a obětavosti.
V České republice existuje mnoho organizací, hnutí či sdružení, která se zabývají
přímo environmentální výchovou dětí a mládeže, nebo environmentální výchova vyplňuje
alespoň významnou část jejich programu (např. ČSOP, Brontosaurus, Český Junák, Liga
lesní moudrosti, Český Woodcraft a další). Významnou roli mají i přírodovědně ekologické
kroužky či oddíly v rámci Domů dětí a mládaže nebo středisek ekologické výchovy. Není
však důležité, kde se dítě s environmentální výchovou dostane do styku, ale důležitý je její
obsah, přijatelnost forem a soustavnost.
Lze tedy konstatovat, že environmentální výchova se realizuje ve výchovně
vzdělávacích subjektech, jež jsou provozovány jako obecní či státní školská zařízení, ale i na

pracovištích nestátních, která mohou být zřizována soukromými osobami nebo nevládními
organizacemi. Některé z těchto organizací specializovaných na environmentální výchovu se
sdružují v občanském sdružení PAVUČINA. Členská střediska v rámci své činnosti připravují
výukové programy pro školy, vzdělávací činnost pro studenty učitelství i pro vzdělávání
dalších pedagogických pracovníků. Výukovým programem se rozumí blok přírodovědně
ekologických aktivit připravených pro skupinu (třídu) dětí z mateřské, základní či střední
školy. Výukový program převážně probíhá mimo školu, tj. ve středisku ekologické výchovy,
v přírodě, v zahradě apod.
V rámci přípravy budoucích učitelů primárního vzdělávání na PdF UP v Olomouci
věnujeme velkou pozornost připravenosti studentů pro realizaci environmentální výchovy,
velká pozornost je věnována metodické přípravě studentů pro budoucí uplatnění
environmentální výchovy v praxi. V rámci prakticky zaměřených seminářů pro prohloubení
environmentální výchovy jsou posluchači seznamováni s různými formami praktické činnosti
přímo na fakultě, ale i mimo ni. Proto se některé semináře uskutečňují ve středisku ekologické
výchovy – Sdružení Sluňákov v Horce nad Moravou. Studenti však jsou seznamováni s prací i
jiných středisek sdružených v Pavučině nebo s prací jiných organizací (např. DDM
v Olomouci, atd).
Z tohoto pohledu nás také zajímala informovanost škol a tedy i informovanost učitelů
v praxi o práci uvedených organizací (SEV, DDM, nevládní organizace, atd.) a využívání
jejich nabídek výukových programů. Zajímaly nás také názory učitelů z praxe na zaměření a
obsah výukových programů.
Pro výzkum byla použita metoda dotazníku. Dotazníkové položky byly většinou
uzavřené. Respondenti mohli zvolit jednu z nabízených odpovědí, u polouzavřených položek
jim byla nabídnuta kategorie odpovědí. Mimo to jim byla poskytnuta možnost odpovědět
volně dle svého uvážení. Do dotazníku byly použity i otevřené položky, kdy respondenti
napsali své náměty a připomínky. Výzkumu se zúčastnili učitelé 1. stupně základních škol
okresu Olomouc. Bylo zpracováno 166 navrácených dotazníků.
Jednou z otázek, která nás zajímala, byla problematika informovanosti o nabídkách
výchovně vzdělávacích programů. Z celkového počtu 166 respondentů odpovědělo 76 učitelů
(46%), že dostávají nabídky výchovně vzdělávacích programů ze Střediska ekologické
výchovy Sluňákov, 66 respondentů (40%) obdrželo nabídky z Domu dětí a mládeže a 23
respondentů (14%) uvedlo jiné poskytovatele (viz graf č. 1).
Graf č. 1 Nabídky výukových programů
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Z 23 respondentů, kteří vyplnili jiné poskytovatele výukových programů,
5 respondentů uvedlo Severomoravskou energetiku Olomouc ( 20%), 1 uvedl Stranu
Zelených (4%), 3 uvedli Hnutí DUHA (11%), 2 uvedli Pedagogické centrum (7%), 1 uvedl
ZOO Olomouc – Svatý Kopeček (4%), 1 uvedl Alcedo Vsetín (4%), 2 uvedli Terazu Praha
(7%), 1 uvedl Kruh – sdružení dětí a mládeže Praha (4%), 4 uvedli Městský úřad Šternberk
(13%), 1 uvedl ekologické aktivity ve třídě (4%), 2 uvedli PAU (7%), 1 byl informován na
škole v přírodě (4%) a 3 uvedli, že si tyto nabídky zajistili individuálně (viz graf č. 2).
Graf č. 2 Další nabídky výchovně vzdělávacích programů
(mimo SEV Sluňákov a DDM Olomouc)
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Z dotazníku také vyplynulo, že ze 166 respondentů využilo 121 (73%) nabídky
výukových programů a zúčastnilo se se žáky nabízených výchovně vzdělávacích programů
s přírodovědně-ekologickou tematikou, 45 respondentů (27%) však nabídky nevyužilo.
Vzhledem k tomu, že výukové programy, jež nabízejí různá mimoškolní zařízení,
vedou pracovníci těchto organizací, zajímala nás úloha učitele při realizaci výchovně
vzdělávacího programu.
Ze 166 respondentů se 121 ( 73%) aktivně zúčastňuje výchovně vzdělávacího
programu, 45 respondentů (27%) volí spíše úlohu pasivního pozorovatele (viz graf č. 3).

Graf č. 3 Úloha učitele při výchovně vzdělávacích programech
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Při výzkumu nás také zajímala obsahová náplň vzdělávacích programů a zastoupení
jednotlivých složek výchovně vzdělávacího programu.
Ze 166 respondentů se 138 respondentů (83%) přiklonilo k tomu, že by ve vzdělávacích
programech měly převládat zábavně-herní prvky, pouze 28 respondentů (17%) se přiklonilo
k tomu, aby převládaly vzdělávací prvky ( viz graf č. 4 )
Graf č. 4 Obsahová náplň vzdělávacích programů
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Respondenti se také měli vyjádřit k rozčlenění výchovně vzdělávacího programu pro
hry, rozhovor, praktické činnosti, dramatizaci a práci s pracovními listy. Z výzkumu vyplývá,
že učitelé by chtěli, aby asi třetina času byla věnována praktickým činnostem, čtvrtina hrám a
zbytek času aby byl rovnoměrně rozdělen mezi práci s pracovními listy, dramatizaci a
rozhovoru.

V závěru výzkumu učitelé měli doplnit témata, jež postrádají v nabídce výchovně
vzdělávacích programů. Nejvíce by přivítali programy o odpadech, o ochraně přírody,
znečišťování ovzduší a vody a výchovy ke zdraví. Někteří chtěli programy doplnit i o téma
vesmír, drogy, alkohol a sexuální výchova.
Z vyhodnocení výzkumu lze konstatovat, že učitelé jsou v dostatečné míře seznámeni
s činností mimoškolních zařízení s environmentální tematikou. Vzdělávací programy jsou na
vysoké úrovni a doplňují školní osnovy. Zájem dětí o výchovně vzdělávací programy je velmi
dobrý, poněvadž jsou poutavé, zajímavé a poučné.
Provedený výzkum přinesl i celou řadu námětů pro zamyšlení pracovníků uvedených
mimoškolních zařízení. Především však dal další podněty pro práci v následujícím období.
Kontaktní adresa:
Vlasta Hrdličková, PhDr., Ph.D.
Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR
tel.: 58563 5106
e-mail: hrdlicko@pdfnw.upol.cz

