
 

    

 

 

 

 

 

JAK NA KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? 

Lipka – Jezírko, Soběšice, 3. – 5. června 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pokročilé lektory. Doporučení pro účastníky: přihlášení dvou a více členů z organi-

zace může přispět k hlubšímu využití poznatků ze semináře v rámci organizace či ekocentra.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Ideálně absolvovaný kurz https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/ ale není to nutné, bereme i klimaza-

čátečníky.  

Vzdělávací cíl semináře 

Klimatická změna je jedním z největších problémů dnešního světa a vyžaduje systémovou změnu sou-

časného fungování společnosti. Její komplexnost přináší výzvu i v oblasti vzdělávání. Jak vypadá efek-

tivní klimatické vzdělávání, které motivuje současné generace k systémové změně přispět? 

Cílem semináře je získat nejen teoretický základ klimatického vzdělávání podloženého výzkumy, ale 

také zažít praktické metody a aktivity, které mohou sloužit jako inspirace pro vaši vlastní vzdělávací 

praxi. 

Anotace semináře 

Budeme se věnovat různým tématům, například jak pracovat s emocemi, které v nás klimatická krize 

vyvolává, jaké jsou různé přístupy k jejímu řešení a jejich východiska (např. udržitelný rozvoj, zelený 

růst nebo nerůst), jaké jsou možné scénáře vývoje budoucnosti, a v neposlední řadě - co můžeme v 

době klimatické krize dělat. Představíme publikace a weby, které toto téma pokrývají. Prostor bude 

také ke sdílení mezi samotnými účastníky a účastnicemi. V závěru si naplánují aplikaci získaných zna-

lostí ve svých organizacích.   

Hlavní témata 

● Klimatické vzdělávání - teorie a principy, výsledky výzkumů 

● Fakta o klimatické změně 

● Klimatická (ne)spravedlnost 

● Práce s emocemi 

● Scénáře budoucího vývoje společnosti 

● Zelený růst a nerůst  

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c


 

 

 

 

● Řešení klimatické krize - individuální vs. systémové 

Metody a formy využité v rámci semináře 

● Actionbound 

● diskuse 

● rolová hra  

● metody kritického myšlení 

● práce s infografikami a texty 

● prezentace 

● poradní kruh 

30 % času semináře proběhne venku.  

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým Lipky ve spolupráci s dalšími organizacemi.  

Mgr. Veronika Ambrozyová – Vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého 

v Olomouci, kde také absolvovala Souběžné studium učitelství zeměpisu. Mezi lety 2009–2015 praco-

vala jako lektorka environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání (např. Sluňákov CEA, 

ARPOK, ADRA, INEX-SDA) s tematickým zaměřením na globální problémy a aktivní občanství, 

s metodickým zaměřením na metody vycházející z konstruktivistické pedagogiky a zážitkové pedagogi-

ky. Ráda propojuje teorii s praxí a hledá inspiraci skrze přímou zkušenost nejen v ČR, ale i v zahraničí - 

v roce 2011 absolvovala stáž v JAR, kde vyučovala environmentální výchovu, v roce 2014 strávila dva 

měsíce v Tanzanii výzkumem udržitelného turismu. V současnosti pracuje ve vzdělávacím programu 

Varianty v organizaci Člověk v tísni na pozici metodičky globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se 

tvorbě a úpravě metodik pro žáky i DVPP (např. Active Citizens, kompetence pro demokratickou kultu-

ru, online kurz Klimatická změna) a přípravě a lektorování odborných kurzů a webinářů pro pedagogy. 

Má desetiletou praxi v metodické přípravě a vedení kurzů pro mládež, dospělé i pedagogy v oblastech 

globálního rozvojového vzdělávání, výchovy ke globálnímu občanství a environmentální výchovy. Od 

roku 2019 se věnuje klimatickému vzdělávání.   

Bc. Tadeáš Žďárský – Vystudoval bakalářský obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Palac-

kého Univerzitě. Absolvoval studijní pobyty na University of Oslo (Norsko) a Hampshire College (USA). 

V současnosti studuje Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzi-

ty. Absolvoval kurz akreditovaný kurz Kritické myšlení a globální témata (80 hod). V současnosti pracu-

je na projektu zaměřenou na kritickou pedagogiku, je lektorem a metodikem klimatického a globální-

ho vzdělávání primárně pro žáky a žačky středních škol. Vede semináře pro vyučující i lektory environ-

mentálního vzdělávání. Delší dobu se už věnuje tématu nerůstu - píše články, prezentuje či vede 

workshopy.  

Mgr. Helena Nováčková – Absolventka Střední pedagogické školy a PedF Hradec Králové, obor biolo-

gie pedagogika, 20 let praxe ve Středisku ekologické výchovy Sluňákov, rok pedagogické praxe v ZŠ 

Samotišky, nyní na pozici metodika na Lipce v Brně, autorka a lektorka výukových programů a seminá-

řů pro učitele, externí lektor na PDF UP a PřF UP autorka a lektorka výukových programů pro děti MŠ, 



 

 

 

 

ZŠ a seminářů pro učitele, od roku 2000 vedení seminářů pro studenty PDF UP, od roku 2005 vyučuje 

na Přírodovědecké fakultě UP seminář Ekologická a globální výchova. Hlavní organizátorka konferencí 

EVVO  v Olomouckém kraji od roku 2002, bohaté zkušenosti s projektem Metodika a realizace kom-

plexní ekologické výchovy a vedoucí projektu MRKVIČKA v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Je 

autorkou příspěvků do publikace Světem průřezových témat s názvem ”Je jen jedna země”2006 „Cesta 

kolem světa”2007, spoluautorkou metodik pro učitele „Sedm barev duhy“2009, „Zelený ostrov“ 2011.  

Organizátorka a lektorka specializačních studií pro koordinátory EVVO  i pro učitelky MŠ. Připravuje i 

realizuje také denní semináře a exkurze pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ. 

Časový harmonogram 

Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem v 13:30 hodin, vlastní program začíná v 

14:00 hodin, poslední den semináře končí obědem v 13:30 a předáním osvědčení v 14:00 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 3 000 Kč pro členy Pavučiny, 4 500 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář je akreditovaný, č. akreditace MSMT- 7485/2021-1-280 ze dne 11. 5. 2021 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 29. dub-

na 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o semi-

nář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/pAvkoModUEezZVSw9 O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 

2. května 2022.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

https://forms.gle/pAvkoModUEezZVSw9


 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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