
 

    

 

 

 

 

 

JAK KOMUNIKOVAT O ZMĚNĚ KLIMATU? ANEB PSYCHOLOGICKÝ 

KLÍČ K POCHOPENÍ REAKCÍ NA ZMĚNU KLIMATU 

Vodní dům, Hulice, 16. května 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro začínající i pokročilé lektory.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Základní orientace vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků.  

Vzdělávací cíl semináře 

Účastníci se seznámí s tvorbou efektivní komunikace změny klimatu a jeho ochrany. 

Anotace semináře 

Výuka o změně klimatu dnes vyvolává mezi pedagogy řadu otázek. Pojďme se sejít a důkladně to spo-

lečně probrat. Ukážeme si, proč je tak složité o změně klimatu s některými žáky – a lidmi vůbec – mlu-

vit, jak s tím můžeme pracovat, jak může vypadat didaktická osnova naší výuky a jak se vyrovnat s těž-

kými pocity, které změna klimatu někdy vyvolává. Vycházet přitom budeme z výzkumů posledních let a 

sdílet budeme zkušenosti každého z nás. Do svých tříd si každý odnese řadu praktických tipů do výuky 

na všech stupních základních a středních škol. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Prezentace, sdílení, diskuse, individuální i skupinová práce, krátké hry, reflexe. 

Lektorský tým 

Seminář povede Jan Krajhanzl, sociální psycholog a ekopsycholog působící na Katedře environmentál-

ních studií Fakulty sociálních studií MU.  

http://www.ekopsychologie.cz/vzdelavani/lide/jan-krajhanzl/ 

Časový harmonogram 

Seminář je jednodenní.  Začínat budeme v 9:00 a končit v 16:00 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 6 hodin. Pokud odjedete dříve, bude na 

Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  



 

 

 

 

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 1 000 Kč pro členy Pavučiny, 1 500 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to 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 není akreditovaný.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 15. 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/bHE7VnZwZ8mFFyDi7 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. 

 

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