
Doprovodný program:

° výstava Krajinoskop, 
  přibližující téma 
  klimatické změny 
  a jejích důsledků 
  (Člověk v tísni)

° výstava Adopce 
  nablízko (Salesiánská 
  asociace Dona Boska)

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci a Hyb4City vás zvou na Festival globálního rozvojového vzdělávání na téma:
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TesimeTesime  sese  nana  Vas!Vas!

Klimatická změna v příbězích
Moderuje: Martina Mašková, Český rozhlas Plus

° Petr Daniš – ředitel vzdělávací organizace TEREZA

° Yvonna Gaillyová – ředitelka Ekologického institutu Veronica

° Barbora Kvasničková – mladá delegátka OSN

° Jan Svitálek – konzultant na přírodní zdroje 
   a tropické zemědělství, Člověk v tísniWorkshop 1   POZOR, tento workshop se koná online. 

  Jak pracovat s environmentálním 
  žalem a ekologickou úzkostí. 

Workshop 2   Jak na udržitelné cestování.

Workshop 3   Řekni to příběhem aneb jak s globálními tématy
  zaujmout žáky a další posluchače 

Workshop 4   POZOR, tento workshop se koná online. 
  Čtyři globální témata napříč učebnicí 

15:00–16:30  WORKSHOPY

17:00–19:00  PANELOVÁ DISKUZE

 REGISTRUJTE SE

KLIMA SE MĚNÍ. 
A CO MY?           24. 11. 2021   14:00 – 19:00

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4
PRAHA

14:00  REGISTRACE
 Naladění se na workshopy u dobrého občerstvení.

  mU°žete sledovat také onlineV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEk1dEVINIeL32FBrk2IloZeehqfQrSj1kTEv9tsCvE6ax3w/viewform


Workshop 3
Řekni to příběhem aneb jak s globálními tématy zaujmout žáky 
a další posluchače?
Příběh je jeden z nejsilnějších nástrojů, jak v druhém člověku vyvolat silné emoce či zápal pro 
konkrétní téma, třeba právě klimatickou změnu. Workshop vás naučí, jak využívat příběh ve výuce, 
lektorování či jiné interaktivní aktivitě o globálních tématech. Představíme vám několik konkrétních 
přístupů a metod, kterými zaujmete každého – třeba komiks, Dollar Street, Živé knihovny a další 
metody. Nebudou chybět ani příklady dobré praxe. Workshop je určen pedagogům, lektorům, 
vysokoškolským studentům či dalším zájemcům a zájemkyním.

Lektorka: Alena Kohoutová, ADRA

Workshop 1 (ON-LINE)

Jak pracovat s environmentálním žalem a ekologickou úzkostí.
Pro některé lidi představuje současný stav planety a postupující environmentální krize velikou osobní zátěž. 
Pocity s tím spojené nazýváme environmentální žal či ekologická úzkost. Lidé zpravidla prožívají strach  
o budoucnost svou i svých dětí, hluboký smutek z devastace přírody, vztek na společnost, že na 
současnou krizi adekvátně nereaguje, pocity viny, že k tomuto stavu také svým způsobem života 
přispívám nebo že zkrátka nedělám dost. Zastřešující emocí je bezmoc, pocit, že není v mé osobní 
moci neradostné vyhlídky do budoucna zvrátit. Workshop vás provede základními technikami, 
jak s environmentálním žalem pracovat v osobním i profesním životě.

Lektorka: Zdeňka Voštová, terapeutka, mediátorka a lektorka

Workshop 2
Jak na udržitelné cestování?
Jak cestovat udržitelně a bez výčitek? To se dozvíte na workshopu INEXu, který již 30 let vysílá 
dobrovolníky a dobrovolnice na mezinárodní projekty. Během workshopu se v myšlenkách přene-
seme do našich oblíbených cestovních destinací, kam jsme se naposledy vydali a kam bychom se 
ještě rádi podívali. Zamyslíme se společně nad tím, do jaké míry byla navštívená místa pozitivně 
nebo negativně ovlivněna turismem a jak bychom my sami mohli přispět k tomu, aby turismus 
byl více udržitelnější k lidem i přírodě. 
Lektorky: Aneta Slavíčková a Lenka Kadeřábková, INEX-SDA

Workshop 4 (ON-LINE)

Světové dějiny a 4 globální témata.
Tento workshop je cílen na současné nebo budoucí lektory a učitele dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy  
a dalších předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ. Společně se ponoříme napříč dějinami do klimatické 
změny, migrace, mezinárodních nerovností a genderu. Prozkoumáme učebnici Světové dějiny 
lidstva, která vypráví historii lidstva od r. 70 000 př. n. l. až po současnost. Celou učebnicí se 
prolínají výše uvedená globální témata.

Lektorka: Lenka Pánková, ARPOK, 
lektorka globálních témat

Anotace wokshopU

KONTAKT: Eliška Šertlerová  °  tel.: +420 777 273 909  °  sekretariat@fors.cz  °  www.fors.cz
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Festival se koná v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané North-South Centre při 
Radě Evropy. Akce je podpořena z prostředků Evropské unie a České rozvojové agentury a obsah nevyjadřuje 
stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí.


