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Časť, ktorú nikto nečíta ANALÝZA 

Vývoj v SAŽP 

Strategické dokumenty 

Aktuálny stav realizácie v SR 

Pedagogicko-didaktický aspekt 

SWOT analýza 



Časť, ktorá vidí budúcnosť 

 

Slogan: VYKROČ S NAMI NA ZELENÚ 

Didaktické poslanie: pozitívne a kriticky myslieť, byť schopný zmeny, POZNAJ – MYSLI – KONAJ   

Kľúčové témy: zmena klímy, obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná výroba a spotreba 

Prioritné cieľové skupiny: pedagógovia, študenti pedagogických fakúlt, koordinátori a lektori EV  

Prioritné oblasti:  Rozvoj kapacít pre realizáciu EVVO 

  Inovácia a skvalitnenie ponuky EVVO 

  Modelové stredisko environmentálnej výchovy (SEV) 

  Národná koordinácia 

VÍZIA 

„Slovenská agentúra životného prostredia je lídrom a koordinátorom v oblasti neformálnej 
environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku.“ 



Časť, ktorú ukáže čas 

Opatrenie 1:  Rozvoj ľudských zdrojov 

                        profesijný rast, kolegiálna podpora, spolupráca, externé kapacity 

Opatrenie 2:  Vytvorenie priestorových kapacít a ich materiálno-technické vybavenie  

                        vonkajšia a vnútorná enviroučebňa, interaktívne prvky 

Opatrenie 3:  Zlepšenie environmentálneho imidžu SAŽP 

                        ekokódex, vzdelávanie zamestnancov, plán 

 

 

 

 

 

AKCIA Oblasť 1 kapacity 



Opatrenie 1:  Koncepčné zabezpečenie praktickej EV 

                        EVP, tvorba metodiky a didaktiky, zapojenie externých kapacít 

Opatrenie 2:  Vytvorenie vzdelávacích programov pre kľúčové a špecifické cieľové skupiny 

                        oprávnenie na inovačné vzdelávanie, programy pre učiteľov a budúcich učiteľov 

Opatrenie 3:  Vývoj moderných interaktívnych programov, aplikácií a pomôcok 

                        aplikácie v rámci EWOBOXU, zapojenie škôl, programy typu citizen science 

Opatrenie 4:  Realizácia celoslovenských podujatí pre odbornú a širokú verejnosť 

                        Festival Zeme, podujatia VED, kampane, festivaly a konferencie 

Opatrenie 5:  Systematická tvorba metodických a informačných zdrojov 

                        dizajn publikácií, systém tvorby publikácií 

 

AKCIA Oblasť 2 ponuka Časť, ktorú ukáže čas 



Opatrenie 1:  Rozvoj kapacít a inštitucionálne zabezpečenie SEV Dropie 

                        personálne kapacity a vybavenie modelového strediska 

Opatrenie 2:  Inovácia a skvalitnenie ponuky SEV Dropie 

                        programová ponuka CChLL, samoobslužná enviro náučná lokalita (ENL), vedecko-výskumné účely 

Opatrenie 3:  Marketing a PR SEV Dropie 

                        dizajn a komunikačná stratégia 

 

 

 

 

 

AKCIA Oblasť 3 modelové SEV Časť, ktorú ukáže čas 



Opatrenie 1:  Zvyšovanie kvality neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania 

                        podpora MVO grantovou formou, systém certifikácie EVVO organizácií, vzdelávanie odborných             

 

Opatrenie 2:  Budovanie informačného systému pre neformálnu EVVO 

                        portál EV, zber údajov a evidencia databáz, iniciácia metodicko-edičného centra 

Opatrenie 3:  Tvorba partnerstiev, spolupráca a sieťovanie (networking) 

                        medzirezortná pracovná skupina, Komisia MŽP SR pre EVVO, koncepcie EVVO  

 

 

 

 

AKCIA Oblasť 4 

pracovníkov EV, iniciácia výskumných úloh 

koordinácia Časť, ktorú ukáže čas 



Časť, ktorá núti nezaspať  EVALUÁCIA 

Plán hlavných úloh 

Ročné evaluačné cykly 

Nástroje – dodatok a akčný plán 

 



„Aj kroky späť sú krokmi k cieľu.“ 


