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Environmentální turismus – alternativní cesty 

	 Projekt	 s	 názvem	„Environmentální	 turismus	 –	 alternativní	 cesty“	 je	 společným	 projektem	
dvou	 partnerských	 regionů	 –	 Plzeňského	 kraje	 a	 Kréty.	 Vznikl	 v	 rámci	 programu	„Partnerství	
Comenius	Regio“	a	 jeho	hlavním	tématem	je	environmentální	výchova	ve	spojení	s	 turismem	
a	 trvale	 udržitelným	 cestovním	 ruchem	 a	 jejich	 začleňování	 do	 vzdělávacího	 systému	 v	 obou	
regionech.	Cílem	projektu	 je	pak	především	vzájemná	výměna	poznatků	a	zkušeností	ve	výše	
zmíněných	oblastech.

Proč právě Plzeňský kraj a Kréta?

	 Ačkoliv	 může	 spojení	 Plzeňského	 kraje	 a	 Kréty	 na	 první	 pohled	 působit	 poněkud	 nezvyk-
le,	mají	 tyto	dva	regiony	mnoho	společného.	Kromě	toho,	že	 jsou	si	například	velmi	podobné	
rozlohou	a	počtem	obyvatel,	 funguje	v	obou	regionech	 i	obdobný	vzdělávací	systém.	Jedním		
z	 hlavních	 společných	 znaků	 vzdělávání	 v	 Plzeňském	 kraji	 a	 na	 Krétě	 je	 pak	 rostoucí	 zájem		
o	environmentální	výchovu	a	její	začleňování	do	výuky	na	všech	stupních	vzdělávacího	systému.	
Právě	proto	je	environmentální	vzdělávání	jedním	z	klíčových	témat	celého	projektu.
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Environmental Tourism – Alternative Ways

	 The	project	entitled	„Environmental	Tourism	–	Alternative	Ways“	is	a	joint	project	of	two	part-
ner	regions	–	Pilsen	Region	and	Crete.	The	project	has	been	created	under	the	„Comenius	Regio	
Partership“	 programme	 and	 it	 focuses	 especially	 on	 environmental	 education	 in	 conjunction	
with	 travelling	 and	 sustainable	 tourism	 as	 well	 as	 their	 integration	 into	 the	 education	 system		
in	both	regions.	The	project	is	primarily	aimed	at	a	mutual	exchange	of	knowledge	and	experien-
ce	in	the	aforementioned	fields.

Why Pilsen Region and Crete?

	 At	first	glance,	the	connection	of	the	Pilsen	Region	and	Crete	may	seem	a	little	unusual	but	
both	regions	have	much	in	common.	Apart	from	a	comparable	area	and	population,	both	regi-
ons	have	a	very	similar	education	system.	One	of	the	main	common	features	of	education	both	
in	the	Pilsen	Region	and	on	Crete	lies	in	a	growing	interest	in	environmental	education	and	its	
integration	 into	 teaching	 at	 all	 levels	 of	 the	 education	 system.	This	 is	 why	 the	 environmental	
education	is	one	of	the	key	topics	of	the	project.
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Zapojené organizace

Plzeňský kraj

	 •	 Plzeňský	kraj

	 •	 SOŠ	a	SOU	Horšovský	Týn

	 •	 DDM	Horažďovice

Kréta

	 •	 Regional	Directorate	of	Primary	and	Secondary	Education	of	Crete

	 •	 1st	Vocational	School	(EPAL)	Arkalohori

	 •	 1st	Pre-Primary	School	of	Gazi

	 •	 Centre	of	Environmental	Education	of	Archanes

Tachov

Domažlice
Klatovy

PLZEŇ

Plzeň - jih

Plzeň - sever

Rokycany
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Partner Organisations

Pilsen Region

	 •	Pilsen	Region

	 •	Secondary	Vocational	School	(SOŠ)	
	 	 and	Vocational	Training	School	(SOU)	in	Horšovský	Týn

	 •	Children	and	Youth	Centre	(DDM)	in	Horažďovice

Crete

	 •	Regional	Directorate	of	Primary	and	Secondary	Education	of	Crete

	 •	1st	Vocational	School	(EPAL)	Arkalohori

	 •	1st	Pre-Primary	School	of	Gazi

	 •	Centre	of	Environmental	Education	of	Archanes

Tachov

Domažlice
Klatovy

PLZEŇ

Plzeň - jih

Plzeň - sever

Rokycany
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1.  mezinárodní setkání na Krétě 
 (10. – 14. října 2012)

	 První	mezinárodní	setkání	se	uskutečnilo	na	začátku	října	roku	2012	na	Krétě.	Plzeňský	kraj		
v	 rámci	 tohoto	 setkání	 uskutečnil	 4	 mobility	 (3	 osoby	 z	 Krajského	 úřadu	 Plzeňského	 kraje,		
1	osoba	ze	zapojené	organizace	–	SOŠ	a	SOU	Horšovský	Týn).	Během	setkání	byl	české	delegaci	
představen	region	Kréta	a	došlo	k	návštěvě	zapojených	krétských	organizací	–	mateřské	školy,	
střední	odborné	školy,	environmentálního	centra	a	Oblastního	ředitelství	pro	primární	a	sekun-
dární	vzdělávání	na	Krétě,	kde	proběhla	výměna	základních	informací	o	vzdělávacích	systémech	
obou	regionů.
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First International Meeting on Crete  
 (10–14 October 2012)

	 The	first	international	meeting	was	held	in	early	October	2012	on	the	island	of	Crete.	Four	
persons	from	the	Pilsen	Region	participated	in	the	meeting	(3	persons	from	the	Regional	Autho-
rity	of	the	Pilsen	Region,	1	person	from	a	partner	organisation	–	Secondary	Vocational	School	and	
Vocational	Training	School	in	Horšovský	Týn).	During	the	meeting,	the	Czech	delegation	mem-
bers	were	informed	about	the	Crete	region	and	visited	the	partner	Cretan	organisations	–	nurse-
ry	schools,	secondary	vocational	schools,	the	Environmental	Centre	and	the	Regional	Directorate	
of	Primary	and	Secondary	Education	of	Crete,	where	the	education	systems	of	both	regions	were	
briefly	discussed.
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1. národní setkání v Plzni 
 (19. listopadu 2012, budova Krajského úřadu Plzeňského kraje)

	 Mezi	prvním	a	druhým	mezinárodním	setkáním	se	v	obou	regionech	uskutečnila	 i	setkání	
na	národní	úrovni	(v	ČR	v	listopadu,	na	Krétě	začátkem	prosince),	během	kterých	zástupci	všech	
zapojených	organizací	obou	regionů	projednávali	program	blížícího	se	druhého	mezinárodního	
setkání.
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First National Meeting in Pilsen 
 (19 November 2012, the Regional Authority of the Pilsen Region Building)

	 Between	the	first	and	the	second	international	meeting,	national	meetings	were	held	in	both	
regions	 (the	 Czech	 Republic	 held	 the	 meeting	 in	 November,	 Crete	 in	 early	 December)	 where	
representatives	of	all	partner	organisations	of	the	two	regions	discussed	the	agenda	of	the	for-
thcoming	second	international	meeting.
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2. mezinárodní setkání v Plzeňském kraji 
 (12. – 16. prosince 2012)

	 Druhé	 mezinárodní	 setkání	 proběhlo	 v	 první	 polovině	 prosince	 v	 Plzeňském	 kraji.	 Řecká		
strana	 v	 rámci	 tohoto	 setkání	 uskutečnila	 8	 mobilit	 (osoby	 ze	 všech	 zapojených	 krétských		
organizací).	Hlavní	náplní	programu	bylo	představení	regionu	Plzeňský	kraj	jako	takového	a	ná-
vštěva	všech	zapojených	organizací	–	Krajského	úřadu	Plzeňského	kraje,	Střední	odborné	školy		
a	 středního	 odborného	 učiliště	 Horšovský	 Týn	 a	 Domu	 dětí	 a	 mládeže	 Horažďovice.	 Během		
těchto	návštěv	se	řečtí	partneři	nejprve	seznámili	s	fungováním	vzdělávací	soustavy	v	Plzeňském	
kraji	(a	potažmo	v	celé	ČR)	a	také	s	nabídkou	volnočasových	aktivit	pro	děti	a	mládež.	Poté	již	
následovala	vzájemná	výměna	informací	a	poznatků	zaměřených	na	environmentální	výchovu		
a	trvale	udržitelný	rozvoj.		V	samém	závěru	setkání	se	pak	členové	obou	projektových	týmů	před-
běžně	domluvili	na	termínu	a	náplni	dalšího	jednání.
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Second International Meeting in the Pilsen Region 
 (12–16 December 2012)

	 The	second	international	meeting	was	held	in	the	Pilsen	Region	in	the	first	half	of	Decem-
ber.	The	Greek	party	sent	out	8	persons	(representing	all	partner	Cretan	organisations)	to	the	
meeting.	The	main	thrust	of	the	meeting	was	to	present	the	Pilsen	Region	as	such	and	to	visit	
all	partner	organisations	–	the	Regional	Authority	of	the	Pilsen	Region,	the	Secondary	Vocatio-
nal	School	and	Vocational	Training	School	in	Horšovský	Týn	and	the	Children	and	Youth	Centre		
in	Horažďovice.	First,	the	Greek	visitors	were	informed	about	the	system	of	education	in	the	Pil-
sen	Region	(and	in	the	whole	Czech	Republic)	as	well	as	about	a	wide	range	of	leisure	activities	
for	children	and	youth.	This	was	followed	by	a	mutual	exchange	of	information	and	knowledge	
of	 environmental	 education	 and	 sustainable	 development.	 At	 the	 very	 end	 of	 the	 meeting,		
the	members	of	both	project	teams	tentatively	agreed	on	the	date	and	agenda	of	the	following	
meeting.



8



8



9

3. mezinárodní setkání na Krétě 
 (2. – 6. června 2013)

	 K	třetímu	mezinárodnímu	setkání	došlo	opět	na	Krétě,	a	sice	na	začátku	června	roku	2013,		
přičemž	 česká	 strana	 tentokrát	 uskutečnila	 8	 mobilit	 (6	 osob	 z	 Krajského	 úřadu	 Plzeňského	
kraje,	1	osoba	ze	SOŠ	a	SOU	Horšovský	Týn	a	1	osoba	z	DDM	Horažďovice).	Hlavním	tématem	
tohoto	 setkání	 byla	 environmentální	 výchova	 a	 její	 začleňování	 do	 výukového	 procesu,	 velmi	
přínosná	 přitom	 byla	 návštěva	 environmentálního	 centra	 a	 naučné	 Minojské	 stezky.	 Dalším		
bodem	 programu	 pak	 bylo	 jednání	 se	 zástupci	 samosprávy	 regionu	 (např.	 se	 starosty	 měst		
Heraklion	a	Phaistos),	kteří	českou	delegaci	seznámili	s	problematikou	environmentálního	turismu		
(včetně	jeho	začleňování	do	oblasti	středního	školství)	a	se	záměry,	kterými	se	tuto	problema-
tiku	snaží	řešit.	Kromě	toho	poskytli	i	cenné	informace	týkající	se	dalšího	vzdělávání	dospělých.		
Neméně	 významným	 bodem	 programu	 pak	 byla	 návštěva	 centra	 pro	 praktickou	 výuku		
středoškolských	studentů,	kde	došlo	k	další	výměně	zkušeností	a	prohloubení	poznatků	přede-
vším	v	oblasti	technického	vzdělávání	z	pohledu	dlouhodobě	udržitelného	rozvoje	a	začleňování	
environmentální	výchovy	do	této	oblasti.
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Third International Meeting on Crete
 (2–6 June 2013)

	 The	 third	 international	 meeting	 was	 held	 on	 Crete	 again,	 this	 time	 in	 early	 June	 2013,	
and	 the	 Czech	 Republic	 sent	 out	 8	 representatives	 (6	 persons	 from	 the	 Regional	 Authority		
of	the	Pilsen	Region,	1	person	from	the	Secondary	Vocational	School	and	Vocational	Training	School		
in	Horšovský	Týn	and	1	person	from	the	Children	and	Youth	Centre	in	Horažďovice).	The	third	
international	 meeting	 was	 concerned	 mainly	 with	 environmental	 education	 and	 its	 integra-
tion	 into	 teaching.	 The	 participants	 appreciated	 especially	 their	 visits	 of	 the	 Environmental	
Centre	 and	 the	 Minoan	 Path.	 Next	 on	 the	 agenda	 was	 a	 discussion	 with	 the	 representatives		
of	the	regional	government	(e.g.	the	mayors	of	Heraklion	and	Phaistos)	who	talked	about	the	is-
sues	concerning	environmental	tourism	(including	its	integration	into	the	secondary	education)	
and	their	planned	solutions	to	the	issues.	Moreover,	they	also	provided	valuable	information	on	
continuing	education	of	adults.	A	visit	of	the	centre	for	practical	training	of	secondary	school	stu-
dents	represented	another	important	item	on	the	agenda.	The	participants	further	exchanged		
and	deepened	their	experience	and	knowledge	there,	especially	 in	the	field	of	technical	edu-
cation	 from	 the	 perspective	 of	 sustainable	 development	 and	 integration	 of	 environmental	
education	therein.
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4. mezinárodní setkání v Plzeňském kraji 
 (13. – 17. listopadu 2013)

	 Čtvrtého	mezinárodního	setkání,	které	proběhlo	v	polovině	listopadu	2013	v	Plzeňském	kraji,		
se	 zúčastnilo	 jedenáct	 řeckých	 pedagogů	 a	 dalších	 pracovníků	 v	 oblasti	 školství	 a	 vzdělá-
vání.	 Společně	 se	 svými	 českými	 protějšky	 se	 tentokrát	 vydali	 do	 Národního	 parku	 Šumava.		
Dvoudenní	 environmentální	 seminář	 zahájila	 prohlídka	 jedinečných	 technických	 památek		
–	vodní	elektrárny	Vydra	a	národní	technické	památky	Čeňkova	Pila.	V	objektu	elektrárny	Vyd-
ra	 navštívili	 účastníci	 projektu	 expozici	 nesoucí	 název	 Šumavská	 energie,	 jejíž	 velká	 část	 je		
zaměřena	na	Vchynicko-Tetovský	plavební	kanál.	Hosté	zde	zhlédli	krátký	film,	který	zachycuje	
původní	 účel	 kanálu	 –	 splavování	 dřeva.	 Na	 krajinném	 modelu	 území	 od	 Modravy	 po	 soutok	
Vydry	a	Křemelné	bylo	dobře	patrné,	odkud	přitéká	a	následně	odtéká	voda	přes	vyrovnávací	
komoru	Vodního	zámku	tlakovým	potrubím	do	elektrárny	Vydra.	Přítomné	zaujaly	 i	historické	
přístroje	a	modely	vodních	elektráren	s	aktivní	simulací	technologického	procesu.	Po	teoretic-
ké	 přípravě	 v	 návštěvnickém	 centru	 následovala	 prohlídka	 akumulační	 nádrže	 Sedlo	 na	 Srní		
a	Vchynicko-Tetovského	plavebního	kanálu	nejprve	v	oblasti	Rokyty,	kde	návštěvníci	současně	
zhlédli	i	venkovní	geologickou	expozici,	a	poté	začátek	kanálu	–	stavidlo	u	Hradlového	mostu,		
které	i	dodnes	kanál	chrání	před	poškozením	ledem	a	povodněmi	současně.

	 Další	 místem	 poznávání	 v	 rámci	 semináře	 byla	 Modrava,	 která	 je	 centrální	 obcí	 Národního	
parku	 Šumava	 a	 ochrana	 krajinného	 rázu	 je	 zde	 jednou	 z	 nejvyšších	 priorit	 jak	 státních,	 tak		
i	 samosprávných	 orgánů.	 Jak	 se	 tato	 nařízení	 a	 záměry	 odráží	 v	 běžném	 životě	 místních	 lidí,		
či	jaká	specifika	nalezneme	ve	vzdělávání	a	mimoškolní	činnosti	zdejších	dětí	a	mládeže,	nastínil	
starosta	 obce,	 Ing.	 Antonín	 Schubert,	 který	 účastníky	 projektu	 přijal	 v	 prostorách	 spolkového	
domu.	Po	besedě	se	starostou	obce	hosté	z	Kréty	navštívili	ještě	dřevařské	centrum	Dřevák,	kde	
si	mohli	sami	vyzkoušet,	jak	se	se	dřevem	pracuje	a	co	všechno	se	z	něho	dá	vyrobit,	porovnat	
frekvenční	 charakteristiky	 dřevěných	 hudebních	 nástrojů,	 ovládnout	 hru	 na	 tajemný	 hudební	
nástroj	zvaný	hůkadlo,	ověřit,	zda	je	dřevo	silnější	než	kámen	nebo	se	pokusit	určit	stáří	dřeva.
Druhá	 část	 semináře	 byla	 pak	 ve	 znamení	 lesní	 pedagogiky,	 kdy	 si	 všichni	 účastníci	 setkání		
během	 odborně	 vedené	 ukázkové	 hodiny	 sami	 vyzkoušeli	 aktivity	 seznamující	 žáky	 všech		
věkových	kategorií	s	lesními	ekosystémy.	Setkání	bylo	ukončeno	návštěvou	plzeňského	environ-
mentálního	centra	Lüftnerka,	kde	se	řečtí	hosté	během	zajímavé	přednášky	a	prohlídky	celého	
centra	seznámili	s	nabídkou	tohoto	zařízení	určeného	nejen	pro	děti	a	mládež.
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Fourth International Meeting in the Pilsen Region
  (13–17 November 2013)

	 The	 fourth	 international	 meeting,	 which	 was	 held	 in	 mid-November	 2013	 in	 the	 Pilsen		
Region,	 was	 attended	 by	 eleven	 Greek	 teachers	 and	 other	 professionals	 working	 in	 the	 field	
of	education	and	training.	Together	with	their	Czech	counterparts,	 they	visited	the	Bohemian	
Forest	 National	 Park.	The	 two-day	 environmental	 workshop	 was	 opened	 by	 a	 tour	 of	 unique	
technical	monuments	–	the	Vydra	hydroelectric	power	plant	and	the	national	technical	monu-
ment	Čeňkova	Pila.	In	the	Vydra	power	plant,	the	project	participants	saw	the	exhibition	entitled	
	„The	 Bohemian	 Forest	 Energy“,	 devoted	 especially	 to	 the	Vchynice-Tetov	 navigation	 channel.		
The	visitors	watched	a	short	film	about	the	original	purpose	of	the	channel	–	timber	floating.	The	
landscape	model	depicting	the	area	ranging	from	the	Modrava	municipality	to	the	confluence		
of	 the	Vydra	 and	 Křemelná	 rivers	 clearly	 showed	 the	 surge	 tank	 of	 the	Water	Tower,	 through	
which	the	water	flows	into	and	out	of	the	Vydra	power	plant	in	pressure	water	piping.	The	visi-
tors	were	also	interested	in	historical	instruments	and	models	of	hydroelectric	power	plants	with	
active	simulation	of	the	technological	process.	After	the	theoretical	training	in	the	visitor	centre,	
the	participants	went	to	 look	at	the	Sedlo	reservoir	 in	Srní	and	the	Vchynice-Tetov	navigation	
channel	–	first	in	the	Rokyty	area,	where	the	visitors	also	saw	an	outdoor	geological	exposure,	
and	then	they	went	to	the	beginning	of	the	channel,	to	the	water	gate	by	the	bridge	(Hradlový	
most),	which	protects	the	channel	up	to	this	date	against	damage	by	both	ice	and	floods.
	
	 Then	the	visitors	went	to	Modrava,	the	central	municipality	of	the	Bohemian	Forest	National	
Park	where	the	landscape	protection	ranks	among	the	top	priorities	of	the	state	and	local	gover-
nment	bodies.	Ing.	Antonín	Schubert,	mayor	of	Modrava,	welcomed	the	visitors	at	the	premises	
of	the	club	house	and	explained	how	the	regulations	and	plans	reflect	in	the	daily	life	of	local	
people	and	what	specifics	can	be	found	in	education	and	after-school	activities	of	local	children	
and	youth.	After	the	discussion	with	the	mayor	of	Modrava,	the	guests	from	Crete	visited	the	
Dřevák	timber	centre	where	they	had	the	opportunity	to	try	out	the	work	with	wood	themsel-
ves,	learn	what	things	can	be	made	of	wood,	compare	the	frequency	characteristics	of	wooden	
musical	instruments,	play	the	mysterious	music	instrument	called	„hůkadlo“,	try	out	whether	the	
wood	is	stronger	than	stone	or	not	and	guess	the	age	of	wood.
The	 second	 part	 of	 the	 workshop	 was	 devoted	 to	 forestry	 education	 where,	 as	 a	 part		
of	a	demonstration	lesson,	all	participants	tried	out	activities	aimed	at	informing	pupils	and	stu-
dents	of	all	ages	about	forest	ecosystems.	The	meeting	was	concluded	by	a	visit	of	the	Lüftnerka	
Environmental	Centre	where	the	visitors	from	Greece	attended	a	very	interesting	lecture,	looked	
around	the	centre	and	got	acquainted	with	activities	offered	by	this	centre	not	just	to	children	
and	youth.
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2. národní setkání v Horšově

	 Dne	 23.	 dubna	 2014	 se	 v	 prostorách	 školního	 penzionu	 SOŠ	 a	 SOU	 Horšovský	Týn	 kona-
lo	v	pořadí	druhé	národní	setkání,	kterého	se	zúčastnili	 zástupci	všech	zapojených	organizací		
z	Plzeňského	kraje.	Náplní	první	části	 jednání	bylo	společné	shrnutí	a	zhodnocení	dosavadní-
ho	průběhu	projektu.	Poté	následovala	prohlídka	malého	hospodářského	dvora	nacházejícího		
se	v	těsném	sousedství	školního	penzionu.	Malý	hospodářský	dvůr	byl	otevřen	v	červnu	roku	
2013	 a	 slouží	 především	 praktické	 výuce	 studentů	 oboru	 Agropodnikání.	 Často	 sem	 však	 při-
cházejí	i	žáci	mateřských	a	základních	škol	z	blízkého	okolí,	pro	které	je	návštěva	hospodářského	
dvora	zajímavým	obohacením	výuky,	a	to	zejména	v	oblasti	environmentální	výchovy.
Obsahem	 druhé	 části	 jednání	 pak	 byla	 příprava	 na	 blížící	 se	 5.	 mezinárodní	 setkání	 na	 Krétě,	
plánované	na	začátek	května	2014.



12

Second National Meeting in Horšov

	 On	 23	 April	 2014,	 the	 second	 national	 meeting	 was	 held	 at	 the	 premises	 of	 the	 school		
boarding	house	of	the	Secondary	Vocational	School	and	Vocational	Training	School	in	Horšov-
ský	Týn.	The	meeting	was	attended	by	representatives	of	all	partner	organisations	from	the	Pil-
sen	Region.	The	first	part	of	the	meeting	focused	on	summary	and	evaluation	of	the	progress		
of	the	project	so	far.	This	was	followed	by	a	visit	of	a	small	farmstead	close	to	the	school	boarding	
house.	The	small	farmstead	was	opened	in	June	2013	and	it	is	used	especially	for	the	purpose	
of	practical	training	of	students	of	the	Agribusiness	study	field.	However,	the	farmstead	is	often	
visited	also	by	children	from	nearby	nursery	and	primary	schools	to	make	their	education	more	
varied,	in	particular	with	respect	to	environmental	education.
The	 second	 part	 of	 the	 meeting	 dealt	 with	 planning	 of	 the	 forthcoming	 fifth	 international		
meeting	on	Crete,	scheduled	for	early	May	2014.			
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5. mezinárodní setkání na Krétě 
 (5. – 9. května 2014)

	 Páté	mezinárodní	setkání	se	uskutečnilo	začátkem	května	2014	na	Krétě	a	z	české	strany	bylo	
uskutečněno	12	mobilit	(8	zástupců	z	Krajského	úřadu	Plzeňského	kraje,	3	zástupci	ze	SOŠ	a	SOU	
Horšovský	Týn	a	1	zástupce	z	DDM	Horažďovice).
Hlavní	 náplní	 setkání	 byla	 projektová	 práce	 v	 Environmentálních	 centrech	 ve	 městě	 Anogeia		
a	 Archanes	 a	 v	 rámci	 doprovodného	 programu	 navštívili	 účastníci	 Střední	 odbornou	 školu		
v	Heraklionu	a	v	Arkalohori	a	mateřskou	školu	v	Gazi	a	v	Chanii,	kde	hospitovali	ve	vyučování.
Při	 návštěvě	 nově	 otevřeného	 Muzea	 vzdělávání	 v	 Chanii	 proběhlo	 přijetí	 starostou	 města		
a	setkání	s	novináři,	které	vysílala	řecká	televize.
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Fifth International Meeting on Crete 
 (5–9 May 2014)

	 The	 fifth	 international	 meeting	 was	 held	 in	 early	 May	 2014	 on	 Crete	 and	 was	 attended		
by	12	persons	from	the	Czech	Republic	(8	representatives	of	the	Regional	Authority	of	the	Pilsen	
Region,	 3	 representatives	 of	 the	 Secondary	Vocational	 School	 and	Vocational	Training	 School		
in	Horšovský	Týn	and	1	representative	of	the	Children	and	Youth	Centre	in	Horažďovice).
The	meeting	focused	mainly	on	projects	in	the	centres	of	environmental	education	in	Anogeia	
and	Archanes	and	within	the	accompanying	programme,	the	participants	visited	the	vocational	
schools	in	Arkalohori	and	nursery	schools	in	Gazi	and	Chania,	sitting	in	on	classes.
When	visiting	the	School	Life	Museum	in	Chania,	the	participants	met	with	the	mayor	of	Chania	
and	journalists;	the	meeting	was	broadcasted	by	the	Greek	television.
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6. mezinárodní setkání v Plzeňském kraji
	 Závěrečné	 mezinárodní	 setkání,	 které	 uzavře	 dvouletou	 spolupráci	 obou	 regionů,	 proběhne		
začátkem	července	2014	v	Plzeňském	kraji.	Jeho	hlavní	náplní	bude	celkové	shrnutí	a	vyhodnocení	dvou-
leté	spolupráce	Kréty	a	Plzeňského	kraje.	Část	jednání	bude	rovněž	věnována	diskusi	ohledně	další	možné		
česko-řecké	spolupráce.	

Vzdělávací systém v České republice
Vzdělávací systém v České republice je rozdělen do tří oblastí:
	 •	 primární	vzdělání	(6	–	14	let)
	 •	 sekundární	vzdělání	(15	–	17,	18	nebo	19	let)
	 •	 terciární	vzdělání	(19	let	a	více)

Primární	 (základní)	 vzdělání	 je	 pro	 všechny	 žáky	 povinné,	 je	 poskytováno	 širokou	 sítí	 základních	 škol	
a	trvá	celkem	devět	 let	(5	 let	na	1.	stupni,	4	roky	na	2.	stupni).	Povinné	školní	docházce	může	předcházet		
předškolní	vzdělávání	(pro	děti	ve	věku	3	–	6	let),	které	je	organizováno	mateřskými	školami.
Na	primární	vzdělání	následně	navazuje	vzdělání	sekundární.	Toto	je	poskytováno	středními	školami	a	člení	
se	na	střední	vzdělání	(1	–	2	roky),	střední	vzdělání	s	výučním	listem	(2	–	3	roky)	a	střední	vzdělání	s	maturitní	
zkouškou	(zpravidla	4	roky).
V	rámci	terciárního	vzdělávání	pak	mají	absolventi	maturitních	oborů	možnost	dále	zvyšovat	svoji	kvalifikaci	
v	nejrůznějších	specializacích,	a	to	studiem	vysokých	či	vyšších	odborných	škol.

Zdroj:	
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice

Environmentální výchova v České republice
	 Environmentální	 vzdělávání,	 výchova	 a	 osvěta	 (EVVO)	 pochází	 z	 anglického	 environment	 (prostředí).	
Jedná	se	tedy	o	výchovu	k	odpovědnému	zacházení	s	životním	prostředím.	Úkolem	EVVO	je	žákům	k	tomuto	
cíli	poskytnout	odpovídající	znalosti,	dovednosti	a	motivaci.	Někdy	se	místo	EVVO	používají	také	označení		
Environmentální	výchova,	Ekologická	výchova,	Ekovýchova	nebo	Ekopedagogika.
EVVO	je	nedílnou	součástí	výuky	na	všech	stupních	škol	od	základních	až	po	vysoké	školy.	Některá	témata	
environmentální	výchovy	se	dotýkají	i	dětí	předškolního	věku.	
Jedním	 z	 mezinárodních	 zakladatelů	 environmentální	 výchovy	 je	 i	 český	 botanik	 a	 ochránce	 přírody		
Jan	Čeřovský,	k	dalším	předním	tuzemským	pedagogům	patří	Danuše	Kvasničková,	Emilie	Strejčková,	Květo-
slava	Burešová,	Aleš	Máchal	aj.	
Více	než	čtyřicetiletý	vývoj	environmentální	výchovy	ukázal,	že	klíčem	k	odpovědnému	chování	vůči	život-
nímu	prostředí	nejsou	jen	znalosti	o	ekologii,	jak	se	na	začátku	předpokládalo,	ale	mnohem	důležitější	je	už		
u	dětí	rozvíjet	vztah	k	přírodě	a	porozumění	základním	ekologickým	principům.	U	starších	dětí	je	pak	možno	
zaměřit	pozornost	na	problémy	a	konflikty	životního	prostředí.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
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Sixth International Meeting in the Pilsen Region
	 The	final	international	meeting,	concluding	a	two-year	cooperation	of	the	two	regions,	 is	going	to	be	
held	at	the	beginning	of	July	2014	in	the	Pisen	Region.	The	meeting	will	provide	mainly	an	overall	summary	
and	evaluation	of	 the	 two-year	cooperation	between	Crete	and	 the	Pilsen	Region.	A	part	of	 the	meeting	
will	also	be	devoted	to	discussions	concerning	a	possible	future	cooperation	between	the	Czech	Republic		
and	Greece.	

Education System in the Czech Republic
The	education	system	in	the	Czech	Republic	is	divided	into	three	levels:
	 •	 primary	education	(age	of	6–14)
	 •	 secondary	education	(age	of	15–17,	18	or	19)
	 •	 tertiary	education	(age	of	19	or	higher)

The	primary	(elementary)	education	is	compulsory	for	all	pupils,	it	is	provided	by	a	wide	network	of	primary	
schools	and	it	takes	nine	years	in	total	(5	years	at	the	primary	stage	and	4	years	at	the	lower	secondary	stage).	
The	compulsory	school	attendance	may	be	preceded	by	preschool	education	(age	of	3–6),	which	is	provided	
for	by	nursery	schools.
Upper	secondary	education	builds	on	the	primary	education.	This	is	provided	by	secondary	schools	and	can	
be	 divided	 into	 basic	 secondary	 education	 (1–2	 years),	 secondary	 education	 with	 a	 vocational	 certificate		
(2–3	years)	and	secondary	education	with	a	school-leaving	examination	(usually	4	years).
Those	 who	 have	 passed	 the	 school-leaving	 examination	 can	 further	 deepen	 their	 knowledge	 and	 skills		
in	various	fields	at	universities	or	colleges,	representing	tertiary	education.

Source:	
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice

Environmental Education in the Czech Republic
Environmental	education,	 training	and	awareness	 (EETA)	originates	 from	the	English	word	„environment“.	
Therefore,	 the	 education	 is	 aimed	 at	 responsible	 management	 of	 the	 environment.	 EETA	 is	 supposed		
to	provide	the	pupils	and	students	with	appropriate	knowledge,	skills	and	motivation	to	 this	end.	Some-
times,	 designations	 such	 as	 Environmental	 Education,	 Green	 Education,	 Eco	 Education	 or	 Environmental		
Pedagogy	are	used	instead	of	EETA.
EETA	 is	 an	 integral	 part	 of	 education	 at	 all	 school	 levels,	 i.e.	 from	 primary	 schools	 to	 universities.	 Some		
of	the	topics	of	environmental	education	concern	even	pre-school	children.	

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
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Tématy environmentální výchovy jsou mimo jiné:

	 •	 Energie	(šetření,	alternativní	energie)
	 •	 Hospodaření	s	odpady	(třídění	odpadu)
	 •	 Jaderná	energetika
	 •	 Obnovitelné	a	neobnovitelné	zdroje
	 •	 Ochrana	přírody,	chráněné	oblasti	a	druhy
	 •	 Ozonová	díra
	 •	 Udržitelný	rozvoj
	 •	 Změny	klimatu	(oteplování)
	 •	 Znečištění	životního	prostředí,	vody	a	ovzduší

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.mzp.cz/cz/evvo
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.ekologickavychova.cz/

Lesní pedagogika

Co je lesní pedagogika?
	 Lesní	pedagogika	je	environmentální	nauka	o	lese,	tedy	nauka	o	vztazích	a	procesech,	které	se	v	 lese		
odehrávají.	 Myšlenka	 lesní	 pedagogiky	 vznikla	 v	 60.	 letech	 20.	 století	 v	 USA,	 odkud	 se	 následně	 rozšířila		
do	evropských	zemí.	Jedná	se	o	zážitkovou	pedagogiku	založenou	na	prožitcích	zprostředkovaných	lesními	
pedagogy,	zkušenými	lesníky	s	pedagogickými	znalostmi	a	zkušenostmi.	Odehrává	se	obvykle	přímo	v	pro-
středí	lesa,	neboť	to	je	pro	lesníky	nejjednodušší	cesta,	jak	široké	veřejnosti	přiblížit	prostředí	lesa	se	všemi	
jeho	funkcemi.	

Význam lesní pedagogiky
	 Lesní	 pedagogika	 prohlubuje	 u	 veřejnosti	 zájem	 o	 les,	 čímž	 zlepšuje	 vztah	 člověka	 nejen	 k	 lesu,		
ale	k	přírodě	obecně.	Zároveň	objasňuje	význam	hospodaření	v	 lese	a	podporuje	tak	pochopení	mnohdy	
nedoceněné	práce	lesníků.	V	neposlední	řadě	pak	zvyšuje	zájem	o	dřevo	jako	obnovitelnou	surovinu.

Jak lesní pedagogika probíhá?
	 Lesní	pedagogika	 je	založena	na	bezprostředním	kontaktu	s	přírodou.	Probíhá	buďto	v	učebně,	nebo	
přímo	v	lese,	kde	se	žáci	zábavnou	formou,	například	pomocí	nejrůznějších	her,	seznamují	s	prostředím	lesa		
a	jeho	zákonitostmi.	Během	rozličných	aktivit	se	učí	vnímat	les	všemi	smysly.	Hlavní	důraz	je	přitom	kladen	
na	vlastní	objevování,	zkoumání	a	tvoření.

Aktivity	lesní	pedagogiky	se	svou	náplní	dotýkají	několika	školních	předmětů	zároveň,	což	žákům	umožňuje	
procvičování	klíčových	kompetencí.	Při	praktických	ukázkách	mají	žáci	jednak	možnost	ověřit	si	dosud	naby-
té	vědomosti	a	zároveň	jsou	motivování	k	tomu	dozvědět	se	něco	nového.	Dle	domluvy	s	lesníkem	je	možné	
se	vedle	přírodopisu	či	EVVO	zaměřit	 i	na	další	předměty,	například	dějepis,	zeměpis,	 fyziku	nebo	chemii.	
Samozřejmou	součástí	každého	výukového	bloku	je	pak	také	poučení	o	tom,	co	se	v	lese	smí	a	nesmí	a	proč.	
Blok	aktivit	lesní	pedagogiky	trvá	obvykle	čtyři	hodiny	a	je	možné	jej	uskutečnit	za	každého	počasí.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.mzp.cz/cz/evvo
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.ekologickavychova.cz
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Jan	Čeřovský,	a	Czech	botanist	and	environmentalist,	is	one	of	the	international	founders	of	environmental	
education.	As	far	as	the	other	 leading	personalities	of	the	Czech	environmental	education	are	concerned,		
we	can	name	e.g.	Danuše	Kvasničková,	Emilie	Strejčková,	Květoslava	Burešová	or	Aleš	Máchal.	
After	 more	 than	 forty	 years	 of	 developing	 environmental	 education,	 it	 is	 clear	 that	 a	 mere	 knowledge		
on	ecology	 is	not	sufficient	 for	 responsible,	environmental-friendly	behaviour	as	 it	was	anticipated	 in	 the	
past.	 More	 importantly,	 we	 need	 to	 develop	 the	 relationship	 of	 our	 children	 to	 nature	 and	 deepen	 their	
understanding	 of	 basic	 ecological	 principles.	 As	 far	 as	 the	 older	 children	 are	 concerned,	 we	 can	 focus		
on	environmental	issues	and	conflicts.

Environmental education includes, inter alia, the following topics:
	 •	 Energy	(saving,	alternative	energy	sources)
	 •	 Waste	management	(waste	sorting)
	 •	 Nuclear	energy
	 •	 Renewable	and	non-renewable	energy	sources
	 •	 Nature	conservation,	protected	areas	and	species
	 •	 Ozone	hole
	 •	 Sustainable	development
	 •	 Udržitelný	rozvoj
	 •	 Climate	change	(warming)
	 •	 Pollution	of	environment,	water	and	air

Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.mzp.cz/cz/evvo
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.ekologickavychova.cz/

Forestry Education

What Is Forestry Education?
	 Forestry	 education	 in	 environmental	 science	 of	 forests,	 i.e.	 study	 of	 the	 relations	 and	 processes	 that	
take	place	in	the	woods.	The	idea	of	forestry	education	was	born	in	1960s	in	US	and	subsequently	spread		
to	the	European	countries.	Forestry	education	is	a	pedagogy	of	experience	based	on	experiential	learning	
experience	 mediated	 by	 forest	 educators,	 i.e.	 experienced	 foresters	 with	 pedagogical	 knowledge	 and	 ex-
perience.	Usually,	it	takes	place	directly	in	the	woods	because	it	is	the	easiest	way	for	the	foresters	to	bring		
the	forest	environment	closer	to	the	general	public	with	all	its	features.	

Role of Forestry Education
	 Forestry	 education	 deepens	 public	 interest	 in	 forests,	 improving	 not	 only	 a	 man‘s	 relationship	 with	
forests	 but	 with	 nature	 in	 general.	 At	 the	 same	 time,	 it	 illustrates	 the	 importance	 of	 forest	 management		
and	thus	supports	understanding	of	–	often	unrecognised	–	work	of	 foresters.	Last	but	not	 least,	 forestry	
education	raises	interest	in	timber	as	a	renewable	raw	material.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.mzp.cz/cz/evvo
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
http://www.ekologickavychova.cz


17

Komu je lesní pedagogika určena?
	 Lesní	 pedagogika	 je	 určena	 v	 podstatě	 každému,	 především	 však	 dětem	 všech	 věkových	 kategorií.		
Nabídku	 seminářů	 lesní	 pedagogiky	 využívají	 zejména	 základní	 školy,	 a	 to	 pro	 žáky	 z	 prvního	 i	 druhého	
stupně.	Například	děti	ze	3.	a	4.	třídy	16.	ZŠ	v	Plzni	seminář	absolvovaly	v	říjnu	2013	v	plzeňském	arboretu		
Sofronka.	Během	pestrého	programu	měli	žáci	mimo	jiné	možnost	zhlédnout	porážení	stromu,	ukázky	práce	
s	mysliveckými	psy	a	také	si	mohli	z	blízka	prohlédnout	myslivecké	zbraně.	Dozvěděli	se	rovněž,	které	dru-
hy	stromů	se	vyskytují	v	Plzeňském	kraji	a	také	to,	jak	se	mají	v	lese	chovat	a	jak	ho	mohou	chránit.	Z	akce		
si	děti	odnesly	mnoho	zážitků	a	cenných	poznatků	a	s	průběhem	semináře	byly	spokojeny	i	jejich	učitelky,		
Mgr.	Iveta	Lavičková	a	Mgr.	Hana	Lukešová.	

Zdroje:
http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Stranky/default.aspx

Vzdělávací systém v Řecku

Struktura
	 Řecký	 školský	 systém	 se	 dělí	 stejně	 jako	 v	 České	 republice	 na	 primární	 (protovathmia),	 sekundární		
(defterovathmia)	a	terciální	(tritovathmia)	vzdělávání.	Školní	docházka	je	povinná	pro	děti	ve	věku	6	–	15	let,	
tedy	zahrnuje	obecnou	školu	(dimotiko	scholio	–	český	první	stupeň	základních	škol,	tedy	1.	–	6.	třída)	a	nižší	
stupeň	střední	školy	(jimnasio,	7.	–	9.	třída).

Předškolní vzdělávání
	 Vzdělávání	může	začít	od	věku	2,5	let	dítěte	(tzv.	předškolní	vzdělávání)	v	určených	státních	či	soukro-
mých	institucích,	jež	odpovídají	jeslím	(vrefonipiakoi	paidikoi	stathmoi).	
Vzdělávání	v	mateřských	školách	(nipiagojio)	trvá	dva	roky,	od	čtyř	do	šesti	let,	a	představuje	stádium	přípra-
vy	dětí	pro	základní	školu.	Docházka	je	u	státních	mateřských	škol	bezplatná.	Rovněž	byla	v	Řecku	ustavena	
celodenní	školka	s	prodlouženou	dobou	určenou	pro	tvořivé	aktivity	(celkem	8	hodin	denně).

Primární vzdělávání
	 První	 vzdělávací	 stupeň	 poskytují	 Obecné	 (základní)	 školy	 –	 státní	 a	 soukromé.	 Státní	 školy	 existují		
po	 celém	 Řecku,	 dokonce	 i	 v	 těch	 nejodlehlejších	 oblastech.	 V	 těchto	 je	 pak	 výuka	 bezplatná,	 zdarma	
jsou	i	knihy.	Obecná	škola	patří	k	povinné	školní	docházce,	trvá	šest	roků	(ve	věku	6	–	12	let).	Kromě	toho		
existují	celodenní	školy	s	prodlouženou	dobou	výuky	a	s	bohatějším	programem.	Vedle	nich	fungují	zvláštní	
školy	pro	děti	se	speciálními	pedagogickými	požadavky	a	také	školy	mezikulturního	vzdělávání	určené	pro	
děti	 s	kulturními	či	náboženskými	odlišnostmi.	Po	ukončení	šestého	ročníku	žáci	nastupují	do	povinného	
prvního	stupně	středního	vzdělávání.

Sekundární vzdělávání
	 Dělí	se	na	dva	stupně	–	povinný	(nižší)	a	post-povinný	(vyšší).	Nižší	stupeň	je	poskytován	na	tzv.	gymná-
ziích	(jimnasio),	trvá	celkem	tři	roky	a	týká	se	žáků	ve	věku	12	–15	let.	Zkoušení	a	hodnocení	žáků	se	odvíjí		
od	každodenního	ústního	zkoušení,	zapojení	do	aktivit	v	hodinách,	několikaminutových	písemek,	hodino-
vých	písemných	testů	a	opakovacích	písemných	zkoušek	na	konci	roku.	Ti,	kteří	v	těchto	testech	neuspějí,	
musí	projít	 ještě	doplňovacími	testy	v	září.	Absolventi	gymnázia	dostávají	na	konci	osvědčení	o	ukončení,	
které	jim	umožňuje	ucházet	se	o	studium	na	vyšším	stupni.

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Stranky/default.aspx
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How Does Forestry Education Look Like?
	 Forestry	 education	 is	 based	 on	 a	 direct	 contact	 with	 nature.	 It	 takes	 place	 either	 in	 the	 classroom	 or		
in	the	woods	where	pupils	and	students	get	acquainted	with	forest	environment	and	rules	in	an	entertaining	
way,	such	as	using	a	variety	of	games.	During	the	various	activities,	they	learn	to	perceive	the	forest	by	all	
their	senses.	The	main	emphasis	is	put	on	self	discovery,	exploration	and	creation.
The	forestry	education	activities	simultaneously	touch	several	subjects,	allowing	schoolchildren	to	practice	
their	key	skills.	Practical	examples	enable	children	to	verify	their	knowledge	acquired	so	far	and,	at	the	same	
time,	they	motivate	them	to	learn	something	new.	Based	on	agreement	with	the	forester,	it	is	possible	to	–	
apart	from	biology	or	EETA	–	focus	also	on	other	subjects,	such	as	history,	geography,	physics	or	chemistry.	
Naturally,	each	teaching	session	also	includes	information	on	what	one	may	and	may	not	do	in	the	woods	
and	why.	A	forestry	education	session	usually	takes	four	hours	and	it	can	take	place	in	any	weather.

Who Is Forestry Education For?
	 Forestry	education	is	intended	basically	for	everyone,	especially	for	children	of	all	ages.	The	forestry	edu-
cation	workshops	are	popular	especially	among	primary	schools	both	for	pupils	from	the	primary	and	lower	
secondary	stage.	For	instance,	children	from	the	third	and	fourth	grade	of	the	16th	primary	school	in	Pilsen	
attended	the	workshop	 in	 the	Sofronka	arboretum	 in	Pilsen	 in	October	2013.	During	a	varied	programme,		
the	pupils	saw,	beside	other	things,	felling	a	tree,	demonstrations	of	work	with	hunting	dogs	and	they	could	
also	 closely	 inspect	 hunting	 weapons.	They	 also	 learned	 what	 tree	 species	 grow	 in	 the	 Pilsen	 Region	 and	
how	 to	 behave	 in	 the	 woods	 and	 how	 to	 protect	 them.	The	 children	 obtained	 a	 lot	 of	 experience	 and	 va-
luable	knowledge	and	their	teachers,	Mgr.	Iveta	Lavičková	and	Mgr.	Hana	Lukešová,	were	also	satisfied	with		
the	lecture.

Sources:
http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Stranky/default.aspx

Education System in Greece

Structure
	 Like	the	education	system	in	the	Czech	Republic,	the	education	system	in	Greece	is	divided	into	prima-
ry	 (protovathmia),	secondary	 (defterovathmia)	and	tertiary	 (tritovathmia)	education.	School	attendance	 is	
compulsory	for	children	aged	6–15,	i.e.	it	includes	a	general	elementary	school	(dimotiko	scholio	–	analogy		
of	 the	 Czech	 primary	 stage	 of	 primary	 schools,	 i.e.	 1st–6th	 grade)	 and	 lower	 secondary	 school	 (jimnasio,	
7th–9th	grade).

Pre-School Education
	 Education	may	start	as	early	as	at	the	age	of	2.5	(so-called	pre-school	education)	in	designated	public		
or	private	institutions,	which	correspond	to	our	creches	(vrefonipiakoi	paidikoi	stathmoi).	
Nursery	schools	(nipiagojio)	are	attended	two	years,	between	the	age	of	4–6,	and	they	prepare	children	for	
elementary	school.	Public	nursery	schools	are	free	of	charge.	Moreover,	a	full-day	nursery	school	was	establis-
hed	in	Greece	with	more	time	allocated	for	creative	activities	(total	of	8	hours	per	day).

http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Stranky/default.aspx
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Druhý	 stupeň	 sekundárního	 vzdělávání	 zahrnuje	 dva	 typy	 škol:	 všeobecná	 lycea	 (eniea	 lykia,	 obdoba		
českých	 gymnázií)	 a	 technická	 odborná	 učiliště	 (technika	 epangelmatika	 ekpedeftiria,	 zkratka	 ΤΕΕ,		
obdoba	českých	středních	odborných	učilišť).	Doba	studia	na	 lyceích	 jsou	tři	 roky	a	na	učilištích	dva	roky		
(1.	cyklus),	nebo	tři	roky	(2.	cyklus).	Je	též	možný	přestup	z	jednoho	typu	škol	na	druhý.	Kromě	denních	ly-
ceí	a	učilišť	existují	též	večerní	školy.	Obsah	výuky	schvaluje	ministerstvo	vzdělávání	a	církevních	záležitostí,		
v	některých	případech	odborných	učilišť	též	plány	a	programy	schvalují	ministerstva	zdravotnictví,	zeměděl-
ství	a	pro	rozvoj.	
Vedle	těchto	veřejných	státních	škol	základního	a	středního	vzdělávání	působí	též	zvláštní	školy,	obecné	ško-
ly,	gymnázia	a	 lycea	určené	pro	zvláštní	skupiny	žáků.	Máme	zde	speciální	mezikulturní	školy	pro	cizince,	
Řeky,	kteří	se	navrátili	z	diaspor	v	zahraničí,	menšinové	školy	pro	muslimy	v	Thrákii	a	také	školy	pro	žáky	se	
specifickými	nároky.	Vedle	toho	existují	školy	„pokusné“	(spolupráce	s	univerzitami),	„hudební“	(s	důrazem	
na	 hudební	 vzdělávání),	„církevní“	 (důraz	 na	 církevní	 výchovu)	 a	„sportovní“	 (s	 důrazem	 na	 tělovýchovu).		
Ve	státních	školách	je	výuka	zdarma	a	stejně	tak	se	zdarma	studentům	rozdávají	knihy.
K	 sekundárnímu	 vzdělávání	 patří	 též	 instituty	 odborného	 vzdělávání	 (IEK),	 které	 poskytují	 určité	 vzdělání		
a	 přijímají	 jak	 absolventy	 gymnázií	 (1.	 stupeň	 středního	 školství),	 tak	 i	 lyceí	 (českých	 gymnázií).	 Na	 rozdíl		
od	učilišť	se	výuka	na	institutech	orientuje	na	trh	práce	a	její	obsah	se	utváří	se	spolupráci	s	obcí,	zaměstna-
vateli	a	zaměstnanci.
Na	 konci	 posledního	 ročníku	 studenti	 procházejí	 tzv.	 panhelénskými	 zkouškami,	 jež	 probíhají	 v	 písemné		
podobě.	Čím	vyšší	bodové	ohodnocení	dotyčný	získá,	tím	větší	má	šance	na	přijetí	na	vysokou	či	vyšší	školu.	
Jednotlivé	vysoké	a	vyšší	školy	mají	odstupňované	bodové	pensum,	které	stačí	na	přijetí.	Logicky	–	prestižní	
a	kvalitní	školy	mají	bodovou	hranici	posazenou	velmi	vysoko.

Terciální vzdělávání
	 Nejvyšší	 vzdělávání	 se	 uskutečňuje	 ve	 dvou	 paralelně	 fungujících	 institucích:	 univerzitách	 a	 vyšších	
technologických	 institutech	 (TEI),	 kam	 spadají	 i	 vyšší	 odborné	 pedagogické	 a	 technologické	 školy		
(ASPAITE).	 Délka	 studia	 je	 8–12	 semestrů.	 Akademický	 rok	 v	 oblasti	 vysokoškolského	 vzdělávání	 začíná		
1.	 zářím	 každého	 roku	 a	 končí	 31.	 srpna	 následujícího	 roku.	 Každý	 akademický	 rok	 je	 rozdělen	 chronolo-
gicky	 do	 dvou	 semestrů	 a	 každý	 obsahuje	 třináct	 týdnů	 výuky.	 Prodloužení	 trvání	 jednoho	 semestru		
je	možné	pouze	ve	výjimečných	případech	za	účelem	doplnění	minimálního	počtu	týdnů	výuky.
Universitní	vzdělávání	se	dělí	na	univerzity,	polytechniky	a	vysokou	školu	krásných	umění.	Univerzitní	vzdě-
lání	 se	 dělí	 na	 bakalářský	 stupeň	 (proptychiako),	 magisterský	 (metaptychiako)	 a	 doktorský	 (didaktoriko).		
V	Řecku	se	nachází	na	dvě	desítky	univerzit.
Vyšší	 technologické	 instituty	 věnují	 zvláštní	 pozornost	 vysoce	 kvalitnímu	 vzdělání,	 využití	 vědy,	 tech-
niky	 a	 umění	 v	 odpovídajících	 profesních	 oborech.	 Ve	 srovnání	 se	 studiem	 na	 univerzitách	 má	 studi-
um	 více	 aplikovaný	 charakter.	 Důraz	 je	 kladen	 především	 na	 odborné	 předměty	 a	 jejich	 praktickou	 část.		
Studium	na	TEI	trvá	celkem	4	roky.	Studenti	během	studia	absolvují	nejen	teoretické	předměty,	ale	především		
odborné	 předměty	 a	 dílenskou	 část.	 Podmínkou	 pro	 získání	 diplomu	 je	 odborná	 praxe	 o	 délce	 6	 měsí-
ců.	 Po	 jejím	 splnění	 a	 po	 obhájení	 diplomové	 práce	 a	 absolvování	 závěrečných	 zkoušek	 získá	 absolvent		
diplom.	Na	území	Řecka	je	celkem	13	státních	Vyšších	technologických	institutů.

Do	sféry	neuniverzitního	vzdělávání	patří	 také	rozličné	školy,	které	poskytují	odbornou	specializaci	v	kon-
krétních	oblastech,	 jako	je	například	náboženství,	umění,	turismus,	mořeplavba,	armáda,	veřejný	pořádek.	
Konkrétně	se	jedná	o	vyšší	církevní	školy,	akademie	pro	námořní	obchod,	vyšší	školy	taneční	a	dramatických	
umění,	vyšší	školy	turistického	vzdělávání,	vyšší	důstojnické	školy	Ministerstva	národní	obrany	(pro	jednotli-
vé	druhy	vojsk),	policejní	akademie,	hasičská	akademie.

Zdroje:
http://www.minedu.gov.gr/
http://dide.flo.sch.gr/ 

http://www.minedu.gov.gr
http://dide.flo.sch.gr
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Primary Education
	 The	primary	education	consist	of	general	(elementary)	schools	–	public	and	private.	Public	schools	are	
located	all	over	Greece,	even	in	its	most	distant	areas.	They	offer	free	education	and	free	textbooks.	General	
elementary	schools	are	part	of	the	compulsory	school	attendance	and	take	six	years	(age	of	6–12).	Moreover,	
there	are	full-day	schools	with	more	time	allocated	for	education	and	more	varied	activities.	Then	there	are	
special	schools	for	children	with	special	educational	needs	and	schools	of	intercultural	education	for	children	
with	different	culture	or	religion.	After	finishing	the	sixth	year,	the	children	continue	in	the	compulsory	first	
stage	of	secondary	education.

Secondary Education
	 The	secondary	education	is	divided	into	two	stages	–	a	compulsory	stage	(lower)	and	post-compulso-
ry	stage	(higher).	The	lower	stage	consist	of	so-called	grammar	schools	(jimnasio),	which	take	three	years		
in	total	and	are	designated	for	schoolchildren	at	the	age	of	12–15.		The	students	are	examined	and	evaluated	
based	on	daily	oral	exams,	 their	 involvement	 in	class	activities,	written	 tests	 lasting	 from	several	minutes		
to	a	whole	lesson	and	summary	written	examinations	at	the	end	of	the	school	year.	Those	who	fail	the	afore-
mentioned	tests	have	to	pass	additional	tests	in	September.	Grammar	school	graduates	obtain	a	secondary	
school	leaving	certificate,	which	allows	them	to	apply	for	studies	at	the	higher	level.
The	higher	stage	of	secondary	education	consist	of	two	types	of	school:	general	lycées	(eniea	lykia,	corre-
sponding	to	the	Czech	gymnasia)	and	technical	vocational	training	schools	(technika	epangelmatika	ekpe-
deftiria,	abbreviated	ΤΕΕ,	corresponding	to	the	Czech	secondary	vocational	schools).	 	The	lycée	education	
takes	 three	 years,	 vocational	 schools	 are	 attended	 two	 (1st	 period)	 or	 three	 years	 (2nd	 period).	Transfers	
from	one	type	of	school	to	another	are	possible.	Apart	from	daily	lycées	and	vocational	schools,	there	are	
also	 evening	 schools.	 Curricula	 are	 subject	 to	 approval	 of	 the	 Ministry	 of	 Education	 and	 Religious	 Affairs		
and	in	certain	cases,	the	curricula	of	secondary	vocational	schools	must	be	approved	by	the	Ministry	of	Heal-
th,	Ministry	of	Rural	Development	and	Food	or	Ministry	of	Development.	

Apart	from	the	aforementioned	public	schools	of	primary	and	secondary	education,	there	are	also	special	
nursery	schools,	general	schools,	grammar	schools	and	lycées	for	special	groups	of	schoolchildren.	There	are	
special	 intercultural	schools	 for	 foreigners,	Greeks	who	have	returned	from	the	diaspora	abroad,	minority	
schools	for	Muslims	in	Thrace	as	well	as	schools	for	children	with	special	needs.	Then	there	are	„experimental“	
schools	(in	collaboration	with	universities),	„music“	schools	(with	an	emphasis	on	music	education),	„church“	
schools	(with	an	emphasis	on	religious	education)	and	„sport“	schools	(with	an	emphasis	on	physical	educa-
tion).	Public	schools	provide	both	education	and	textbooks	free	of	charge.
Secondary	 education	 also	 includes	 vocational	 training	 institutes	 (IEKs),	 providing	 special	 education	 and	
enrolling	both	graduates	of	grammar	schools	(first	stage	of	secondary	education)	as	well	as	lycées	(Czech	
gymnasia).	Unlike	vocational	schools,	the	institutes	focus	on	the	labour	market	and	their	curricula	are	created	
in	cooperation	with	municipalities,	employers	and	employees.

At	the	end	of	the	final	year	of	study,	the	students	sit	so-called	Panhellenic	Examinations.	The	higher	score		
the	 student	 receives,	 the	 greater	 the	 chance	 to	 be	 admitted	 to	 university	 or	 college.	 Each	 university		
and	college	has	a	certain	limit	required	for	admission.	Quite	logically,	the	limit	for	admission	to	prestigious	
and	high-quality	universities	and	colleges	is	very	high.
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Enviromentální vzdělávání v Řecku
	 V	 Řecku	 v	 souladu	 se	 zákonem	 1892/90	 z	 roku	 1990	 a	 následnými	 oběžníky	 tvoří	 environmentál-
ní	vzdělávání	 integrální	součást	výuky	na	základních	(dimotiko	scholio:	1.	–	6.	třída,	 jimnasio:	7.	–	9.	třída)	
i	 na	 středních	 školách.	 Jedná	 se	 o	 relativně	 mladý	 pokus	 o	 vzdělávání	 nové	 generace	 v	 oblasti	 životního	
prostředí,	 jeho	ochrany	a	sepětí	člověka	s	přírodou.	Nejedná	se	o	povinnou	výuku,	 její	absolvování	záleží	
na	konkrétním	učiteli,	zda	se	mu	návštěva	centra	hodí	do	plánu	či	konkrétního	programu.	Tak	se	může	stát,	
že	některé	děti	projdou	environmentálním	programem	třeba	třikrát	za	dva	roky,	zatímco	jiné	ani	jednou.	
Žáci	 navštěvují	 tzv.	 environmentální	 centra	 (kendra	 perivalondikis	 ekpedevsis,	 zkratka	 KPE),	 která	 zři-
zuje	ministerstvo	školství	a	kterých	bylo	k	 roku	2013	po	celém	Řecku	celkem	50	 (v	důsledku	ekonomické	
krize	 se	 některá	 centra	 musela	 sloučit	 a	 některá	 přímo	 zanikla).	Tato	 pak	 disponují	 celou	 řadou	 učebních		
pomůcek	 (map,	 obrazů,	 ukázek	 fauny,	 flóry,	 mineralogie	 apod.),	 jež	 potom	 zaměstnanci	 center	 využívají		
k	názorné	výuce.	Centra	se	nacházejí	často	v	přírodě	(stranou	velkých	městských	aglomerací),	případně	dis-
ponují	i	vlastní	zahrádkou.	Žáci	absolvují	nejen	přírodovědné	vycházky,	ale	pedagogové	je	s	okolní	faunou		
a	flórou	seznamují	i	prostřednictvím	různých	interaktivních	her.	Tyto	návštěvy	žáků	trvají	většinou	jeden	celý	
den.	V	případě,	že	centrum	navštíví	třída	ze	vzdálenějšího	konce	Řecka,	může	se	případně	ubytovat	v	samot-
ném	centru	(tedy	pokud	disponuje	ubytovacími	kapacitami)	a	konkrétní	program	pak	může	trvat	dva	dny.	
Kromě	výuky	orientované	na	žáky	zde	probíhají	i	semináře	ohledně	environmentálního	vzdělávání	určené	
speciálně	pro	pedagogy.
Enviromentální	 centra	 rovněž	 připravují	 speciální	 programy,	 zaměřené	 na	 určitou	 součást	 místní	 tradiční	
gastronomie,	 historie,	 tradičního	 způsobu	 života.	V	 posledních	 letech	 tak	 v	 některých	 environmentálních	
centrech	proběhly	kurzy	orientované	na	pěstování	a	zpracovávání	oliv	a	olivového	oleje	(doprovázeno	vý-
robou	bylinkového	oleje),	život	pastýřů	(seznamování	se	s	prací	pastýřů	ovcí	a	výrobou	tradičních	mléčných	
výrobků	 s	 názornými	 ukázkami),	 či	 mínojská	 kuchyně	 (na	 Krétě	 se	 v	 rámci	 tohoto	 programu	 seznamovali		
a	pokoušeli	se	vyrobit	podle	starých	receptů	mínojské	pokrmy	a	nápoje,	vycházející	samozřejmě	ze	zde	pěs-
tovaných	surovin).

Závěr

	 Jak	již	bylo	zmíněno	v	samotném	úvodu	sborníku,	hlavním	tématem	projektu	„Environmentální	turismus		
–	alternativní	cesty“	byla	environmentální	výchova	a	její	začleňování	do	všech	úrovní	vzdělávacího	systému.	
Cílem	 pak	 byla	 vzájemná	 výměna	 poznatků	 a	 zkušeností	 ve	 výše	 zmíněné	 oblasti.	Tento	 cíl	 byl	 postupně	
naplňován	během	jednotlivých	mezinárodních	setkání,	která	byla	pro	účastníky	z	obou	zapojených	regionů	
velice	přínosná.	Při	vzájemných	jednáních	si	obě	strany	vyměnily	mnoho	cenných	informací	týkajících	se	ne-
jen	environmentální	výchovy	a	vzdělávání,	ale	měly	rovněž	možnost	porovnat	vzdělávací	systémy	obou	zemí	
a	prodiskutovat	aktuální	problémy	v	oblasti	 školství.	Projekt	 tedy	naplnil	 svoji	podstatu	a	zároveň	se	díky	
navázání	vřelého	partnerství	podařilo	vytvořit	půdu	pro	diskusi	o	možné	další	spolupráci	v	oblasti	školství		
a	vzdělávání.

Odkaz	na	webové	stránky	projektu:	
http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio/envtourism

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio/envtourism
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Tertiary Education
	 The	 highest	 level	 of	 education	 is	 provided	 by	 two	 types	 of	 institutions	 existing	 in	 parallel:	 universi-
ties	 and	 higher	 technological	 educational	 institutes	 (TEIs),	 including	 also	 higher	 schools	 of	 pedagogical		
and	technological	education	(ASPAITEs).	Length	of	study	ranges	from	8	to	12	terms.	The	academic	year	in	the	
tertiary	education	always	begins	on	1	September	and	ends	on	the	following	31	August.	An	academic	year		
is	chronologically	divided	into	two	terms,	each	consisting	of	thirteen	weeks	of	taught	courses.	The	term	may	
be	extended	only	in	exceptional	cases	in	order	to	complete	the	minimum	number	of	weeks	of	taught	courses.
University	education	is	provided	by	universities,	polytechnics	and	the	school	of	fine	arts.	There	are	three	sta-
ges:	bachelor‘s	degree	programmes	(proptychiako),	master‘s	degree	programmes	(metatychiako)	and	PhD	
programmes	(didaktoriko).	There	are	about	twenty	universities	in	Greece.
TEIs	pay	special	attention	to	high-quality	education,	the	use	of	science,	technology	and	art	in	relevant	pro-
fessional	fields.	In	comparison	with	universities,	TEIs	provide	study	of	more	applied	character.	The	main	em-
phasis	is	placed	on	specialised	subjects	and	their	application.	The	TEI	study	takes	4	years	in	total.	During	their	
studies,	the	students	attend	not	only	theoretical	subjects,	but	also	specialised	subjects	and	practical	training.		
A	six-month	internship	is	one	of	the	conditions	for	obtaining	a	diploma.	After	fulfilling	the	internship,	defen-
ding	the	Master‘s	degree	thesis	and	passing	the	final	examination,	the	graduate	obtains	the	diploma.	In	total,	
there	are	thirteen	state	higher	technological	educational	institutes	in	Greece.

Non-university	education	includes	also	various	schools	providing	specialised	training	in	specific	areas,	such	
as	religion,	art,	travel	and	tourist	industry,	sailing,	military	and	public	policy.	To	be	more	specific,	these	are	
ecclesiastical	academies,	the	Academy	of	Mercantile	Marine,	higher	dancing	schools	and	schools	of	drama-
tic	 arts,	 higher	 schools	 of	 tourism	 education,	 military	 academies	 under	 the	 Ministry	 for	 National	 Defence		
(for	different	types	of	troops),	the	School	of	Police	Constables,	the	School	of	Chief	Firemen.

Sources:
http://www.minedu.gov.gr/
http://dide.flo.sch.gr/ 

Environmental Education in Greece

	 In	 accordance	 with	 Law	 1892/90	 of	 1990	 and	 its	 subsequent	 amendments,	 environmental	 educa-
tion	 is	an	 integral	part	of	education	 in	primary	(dimotiko	scholio:	1st–6th	grade;	 jimnasio:	7th–9th	grade)		
and	 secondary	 schools	 in	 Greece.	 This	 is	 a	 relatively	 new	 attempt	 to	 educate	 new	 generations	 in	 terms		
of	environment,	environmental	protection	and	the	link	between	the	man	and	nature.		Environmental	educa-
tion	is	not	compulsory,	it	depends	on	the	teacher	whether	he	or	she	decides	to	visit	the	centre	with	children	
as	a	part	of	the	curriculum	or	a	specific	programme.	Therefore,	it	may	happen	that	some	children	go	through	
environmental	education	three	times	in	two	years	while	others	not	even	once.	
Schoolchildren	visit	so-called	environmental	centres	(kendra	perivalondikis	ekpedevsis,	abbreviated	KPEs),	
which	are	established	by	the	Ministry	of	Education.	In	2013,	there	were	about	50	centres	in	Greece	(but	some	
of	them	have	been	merged	or	even	terminated	due	to	the	economic	crisis).	There	 is	a	wide	range	of	tea-
ching	aids	(maps,	pictures,	examples	of	fauna,	flora,	mineralogy,	etc.)	in	the	centres,	used	by	the	presenters		
for	teaching.	Many	centres	are	located	in	nature	(aloof	from	big	urban	areas)	or	have	a	garden	of	their	own.	
Schoolchildren	 learn	during	their	walks	 in	nature	and	teachers	also	 introduce	them	the	surrounding	flora		
and	fauna	through	various	interactive	games.	The	visits	usually	take	the	whole	day.	If	some	school	from	a	far	
end	of	Greece	visits	the	centre,	the	visitors	can	put	up	in	the	centre	(if	the	centre	provides	accommodation	fa-
cilities)	and	the	programme	can	take	two	days.	In	addition	to	the	children-oriented	education,	environmental	
workshops	for	teachers	are	held	there	as	well.

http://www.minedu.gov.gr
http://dide.flo.sch.gr
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Environmental	centres	also	prepare	special	programmes	targeted	at	a	specific	part	of	the	local	traditional	
gastronomy,	 history,	 traditional	 way	 of	 life.	 In	 recent	 years,	 some	 environmental	 centres	 hosted	 courses		
on	growing	and	processing	of	olives	and	olive	oil	(accompanied	by	the	production	of	herbal	oil),	life	of	shep-
herds	(introduction	to	the	work	of	shepherds	and	production	of	traditional	dairy	products	with	demonstrati-
ons),	or	Minoan	cuisine	(learning	and	cooking	of	Minoan	meals	and	drinks	from	local	ingredients	according	
to	old	recipes).

Conclusion

	 As	 mentioned	 at	 the	 very	 beginning	 hereof,	 the	„Environmental	Tourism	 –	 Alternative	Ways“	 project	
was	concerned	especially	with	environmental	education	and	its	integration	into	all	levels	of	the	education	
system.	The	project	was	primarily	aimed	at	a	mutual	exchange	of	knowledge	and	experience	in	the	afore-
mentioned	field.	This	aim	was	gradually	implemented	during	the	individual	international	meetings,	which	
were	 very	 beneficial	 for	 participants	 from	 both	 partner	 regions.	 Both	 parties	 exchanged	 a	 lot	 of	 valuable	
information	 during	 the	 meetings,	 concerning	 environmental	 education	 and	 training;	 moreover,	 they	 had		
the	opportunity	to	compare	the	education	systems	of	both	countries	and	discuss	current	issues	in	education.	
The	project	thus	fulfilled	its	main	purpose	and	thanks	to	a	close	partnership,	it	sowed	the	seeds	for	the	dis-
cussion	of	a	possible	future	cooperation	in	education	and	training.

The	project	website:	
http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio/envtourism

Collection of texts of Czech and Greek partners of the Comenius Regio project
© 2014

Environmental Tourism – Alternative Ways

Lifelong
Learning
Programme

http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/regio/envtourism

