Helena Nováčková
aktualizace leden 2009
vzd lání
• 1980–1984 St ední pedagogická škola v
Krom íži zakon eno maturitou j, Rj,
Pedagogika, VV, Biologie
• 1984–1989 Pedagogická fakulta v Hradci Králové
oboru u itelství Biologie-Pedagogika pro 5–12
ro ník zakon ena státní zkouškou z Biologie a
Pedagogiky, diplomová práce na téma
Krajinoekologická studie s využitím metody
LANDEP
• 2001 absolvování kursu pro pedagogy
ekologických výukových program V DEV Lipka
Brno
• 2001–2002 absolvování kursu pro u itele
Respektovat a být respektován po ádaném
Spole ností pro mozkov kompatibilní vzd lávání
/rozsah 60 hodin/
• 2002–2003 absolvování kursu pro u itele Cesty k
efektivní výuce po ádaném Spole ností pro
mozkov kompatibilní vzd lávání /rozsah 56
hodin/
• 1994–2006 jazyková škola Amadeus -angli tina
• 2004–2006 dvouletý kurz pro vedoucí pracovníky
st edisek EV AISIS Vsetín
• 2007 týdenní školení na téma kurikulární reformy
po ádané Pavu inou- sdružením st edisek EV v
rámci projektu Metodická a informa ní podpora
p i za le ování EV do ŠVP
jazykové znalosti a zahrani ní stáže
• Angli tina, Ruština
• 1992 USA m sí ní stáž a návšt va n kolika
základních a st edních škol a n kolika Universit s
manželem v rámci jeho Eisenhower Fellowship,
• 1996 USA 4 m sí ní pobyt ve Washingtonu D.C
s manželem v rámci jeho Fulbright Schollarship,
absolvování jazykových kurs pro cizince
zam stnání
• 1994 Centrum ekologických aktivity m sta
Olomouce - Slu ákov, o.p.s.
• 2005–2006 Slovanské gymnázium Olomoucáste ný úvazek - ekologický p írodopis
• 1989–1994 mate ská dovolená
osobnostní profil
organiza ní schopnosti, komunikativnost,
samostatnost, zodpov dnost, p izp sobivost
záliby
p íroda, hory, plavání, lyžování, ,jazyky
osobni údaje
vdaná, 3 d ti

další znalosti a pracovní zkušenosti
• autor a lektor ekologických výukových program pro
MŠ, ZŠ, SŠ nap . Lesní arování, Výprava do st edu
Zem a okolo sv ta, Z vody na souš a dalších
• lektor seminá pro u itele na témata nap . Pta í
sv t, Ekologická výchova pro MŠ, U itelé
v divo in , Spole ný sv t, Globální výchova
• organizátor dalších seminá pro u itele nap .
Jak spojit dramatickou a ekologickou výchovu,
Zelená škola, Globální výchova, Lesní
vzd lávání pro u itele
• organizátor Ekologických dn Olomouc 1994–2007
• autor projektu pro mate ské školy Otvírání
studánek
• lektor seminá pro studenty Pedagogické fakulty
UP (u itelství pro 1. stupe ZŠ a MŠ) na téma
Praktická ekologická výchova v letech 2000–2007
• lektor seminá pro studenty P F UP obor Bi–Ze–
OP, Systematická biologie a Fakulty t lesné
kultury UP obor Rekreologie na téma Teorie a
praxe enviromentální výchovy ve SEV Slu ákov
v letech 2000–2007
• vystoupení na Veletrzích výukových program
s ukázkou EVP v letech 2001–2007
• vypracování, získání a realizace grant
vyhlášených sdružením Pavu ina: Lesy R a
Národní sít´ ekologické výchovy vzd lávání a
osv ty v letech 2000–2007
• vedení letních ekologických tábor pro d ti
1994–2006 v roce 2002, 2004, 2006 – hl. vedoucí
• koordinátor projektu Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy/M.R.K.E.V./pro
Olomoucký kra,j Koordinátor projektu Mrkvi ka
• hlavní organizátor Krajských konferencí EVVO
pro Olomoucký Kraj v letech 2002- 2007
• externí lektor dvousemestrálního seminá e pro
P F UP Olomouc s názvem Ekologická a globální
výchova (2004)
• hlavní koordinátor projektu Metodická a
informa ní podpora p i za le ování EV do ŠVP
pro Olomoucký kraj
• obsluha PC (Microsoft Word, Excel, Power point)
•
idi ský pr kaz skupiny B
publika ní innost
• p ísp vky do publikace nakladatelství Raabe
„Sv tem pr ezových témat” s názvem: Je jen
jedna zem 2006, Cesta kolem sv ta 2007,
Otvírání studánek 2007, Za Tajemstvím zeleného
království 2007, Bludišt m vztah 2008
• p ísp vek do sborníku Environmentální výchova
5. díl na téma Globální výchova. Centrum
inovativního vzd lávání Olomouc 2007
• za zví átky kolem sv ta – 2006 domalovánka pro
MŠ, Pedagogická Fakulta UP
• Sedm barev Duhy – 2008 metodická publikace
pro u itele

