
 

 

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ 

„AGENDA POST-MDGs A KLIMATICKÁ AGENDA“ 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz „AGENDA POST-MDGs A KLIMATICKÁ 

AGENDA“, který se uskuteční v rámci projektu „SEVER zvyšuje kapacity pro propojování 

rozvojového a environmentálního vzdělávání“. Cílem kurzu je zvýšit odborné znalosti 

lektorů a projektových pracovníků v rámci agendy Post-MDGs/SDGs a klimatu a vybavit 

pracovníky neziskových organizací dovednostmi potřebnými k dalšímu předávání a 

komunikování tématu směrem k různým cílovým skupinám.  

Kurz bude rozdělen na dvě části, přičemž první část bude zaměřena zejména na 

zvyšování odborných znalostí vážících se k daným tématům. Druhá část kurzu bude 

zacílena prakticky s ohledem na vzdělávací potřeby projektových pracovníků a lektorů 

působících v oblasti globálního rozvojového a environmentálního vzdělávání.  

 

1. část kurzu: Klimatická agenda a agenda Post-MDGs/SDGs v kontextu globálního 

rozvojového a environmentálního vzdělávání 

Náplň kurzu: Kurz bude složen z přednášek a praktických workshopů zaměřených na 

agendu Post-MDGs/SDGs a klimatu a její využití v praxi. Tématem kurzu bude například 

snižování klimatického dopadu neziskových organizací, místní Agenda 21, SDGs 

v kontextu klimatu, potravinové krize a spotřeby či praktické využití témat SDGs 

v globálním rozvojovém vzdělávání. 

Datum konání: 11. a 12. září 2015  

Místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horská 175, Horní 

Maršov 

Poplatek za 1. část kurzu: 300 Kč (v ceně je ubytování, stravování a lektorné) 



 

 

2. část kurzu: Zvyšování praktických dovedností pracovníků působících v oblasti 

globálního rozvojového a environmentálního vzdělávání 

Náplň kurzu: První část kurzu bude věnována nástrojům fundraisingu pro projekty 

globálního rozvojového a environmentálního vzdělávání. Větší část kurzu bude pak 

věnována zvyšování lektorských dovedností lektorů globálního rozvojového a 

environmentálního vzdělávání, přičemž velký důraz bude kladen na využití metod 

zážitkové pedagogiky a efektivní využívání simulačních her pro potřeby GRV a EV. 

Datum konání: 22. – 24. října 2015 

Místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horská 175, Horní 

Maršov 

Poplatek za 2. část kurzu: 600 Kč (v ceně je ubytování, stravování a lektorné) 

 

Je možné zúčastnit se jak celého kurzu, tak i pouze 1. či pouze 2. části kurzu.  

Přihlášky zasílejte co nejdříve Martině Kollerové na emailovou adresu 

martina.kollerova@ekologickavychova.cz. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Za organizační tým projektu 

Martina Kollerová 

 

Projekt je podpořen z grantu České rozvojové agentury v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. 

mailto:martina.kollerova@ekologickavychova.cz

