PROGRAM

festivalu globálního rozvojového vzdělávání v ČR

KLIMA SE MĚNÍ.
20. 11. 2019 13:00 – 16:30 A CO MY?
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1

12:40

Registrace účastníků

13:00

Úvodní slovo
Pavel Přibyl,
ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
Klára Sutlovičová,
policy officerka Českého fóra pro rozvojovou spolupráci

13:30 – 15:00

Panelová diskuze

Alexandr Sporýš, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Petr Doubravský, Fridays for future
František Brauner, Gymnázium Olomouc - Hejčín
Jiří Preis, Ekonomická fakulta ZČU Plzeň
Michal Žák, Česká televize a Univerzita Karlova

15: 00 – 15:20

Přestávka

15:20 – 16:30

Workshopy

Workshopy probíhají paralelně.
Účastníci volí pouze jeden ze tří workshopů.

Workshop A:
Konec doby plastové
Workshop B:
Stavění věží – stimulační hra o klimatu
Workshop C:
Jak učit o klimatické změně?
– Podpoří vás nový online videokurz!

°
MEDAILONY ŘEČNÍKU

Michal Žák (Česká televize a Univerzita Karlova)

MODERÁTORKA
Martina Mašková (Český rozhlas Plus)
Panelovou diskuzí vás provede Martina Mašková z Českého rozhlasu Plus,
moderátorka aktuálních pořadů Den podle a Šedesátka a populárně-naučné
besedy vědců a herců Laboratoř. Studovala v Praze a v Angers, působila
na BBC v Praze a v Londýně, natočila rozhlasové dokumenty v několika
zemích EU, v Africe a na Blízkém východě.

HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE
Alexandr Sporýš (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
Alexandr Sporýš je považován za jednoho z nejzkušenějších diplomatů se
zaměřením na Blízký východ a arabský svět obecně. Působil v Jemenu,
USA či Spojených arabských emirátech. V rámci OSN pak na Západní Sahaře, v Afghánistánu a v Pákistánu. V tuto chvíli působí na Ministerstvu
zahraničních věcí na pozici ředitele odboru mnohostranných ekonomických
vztahů, do jehož pracovní agendy spadá i klimatická politika.

Jiří Preis (Západočeská univerzita v Plzni)
Jiří Preis vystudoval regionální geografii a rozvoj na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti přednáší na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni, kde se věnuje především ekonomické
a regionální geografii a procesům globalizace v zemích Asie a subsaharské Afriky. Na téže fakultě působí jako proděkan pro internacionalizaci
a vnější vztahy. Usiluje o propojování vzdělávání s tématem udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Ve spolupráci s neziskovou organizací
ACET ČR pravidelně navštěvuje Ugandu v rámci projektu zaměřeného na
podporu zranitelných komunit ve městě i na venkově. Je spoluautorem
dvou knih o životě ugandských dětí.

Michal Žák se narodil v roce 1978 v Třebíči, vystudoval obor meteorologie a klimatologie na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Na téže katedře nyní pracuje jako odborný asistent, kde se věnuje
především oblastem souvisejícím se synoptickou meteorologií a regionální klimatologií. Rovněž působí v České televizi v redakci počasí, kde se
v roce 2018 mimo jiné spolupodílel na krátké sérii „Klima mění Česko“.

Petr Doubravský (Fridays for future)
Petr Doubravský je student střední školy, ekologický aktivista, člen
a mluvčí Fridays for Future. Od svých patnácti let se věnuje environmentálnímu aktivismu. Na začátku roku 2019 spoluzakládal hnutí Fridays For
Future v České republice, které pravidelně pořádá středoškolské stávky
za klima. Je jedním z mluvčích tohoto hnutí. Za aktivity okolo studentských stávek byl v roce 2019 nominován na Cenu Josefa Vavrouška za
výjimečný počin. Zvláštní cena Josefa Vavrouška byla následně udělena
celému hnutí Fridays For Future.

František Brauner (Gymnázium Olomouc-Hejčín)
František Brauner od roku 2002 vyučuje biologii a chemii na anglické
sekci Gymnázia Olomouc – Hejčín. Ve svých hodinách hojně využívá
„hands-on“ aktivity a propojuje teorii s praxí.
Spolupracuje s organizacemi ARPOK, Sluňákov, Člověk v tísni. Globální
rozvojové vzdělávání považuje za velmi důležitou součást své pedagogické
práce. Společně s dalšími učiteli z 12ti zemí se zapojil do projektu Get
Up and Goals, kde společně s žáky plánují akce ke zvýšení povědomí
o tématech cílů udržitelného rozvoje v místní komunitě, testuje lekce
a nové hodnotící nástroje nejen na téma Klimatická změna.
Je školním koordinátorem projektu Světová škola. Lektoruje semináře
pro učitele v oblasti CLIL a kreativní výuky biologie a chemie. Vyučuje
na PřF UP.

WORKSHOPY
Workshop A:

Konec doby plastové

Workshop B:

Stavění věží – simulační hra o klimatu

Workshop C:
			

Jak učit o klimatické změně?
Podpoří vás nový online videokurz!

Omezování plastů nebo zákaz jednorázových obalů jako řešení?
Během tohoto workshopu se společně zamyslíme, jaké věci či produkt
vyrobené z plastu během dne používáme a společně budeme hledat možné
alternativy, jak plast nahradit. Účastníci získají inspiraci, jak téma plastů
a jeho užívání mohou začlenit do své výuky. Pro všechny účastníky (i neučitele) nabízí workshop možnost reflexe vlastního spotřebního chování.
Součástí workshopu bude představení žákovského projektu na téma Zero
waste studentkami z Masarykova gymnázia v Příboře.
Lektoři: Lenka Pánková, Adam Kolář
Prezentace z Masarykova gymnázia Příbor:
studentky Michaela Kolářová a Kristýna Sosíková a Mgr. Ivana Opršalová
Zastřešující organizace: ARPOK, o.p.s.

Na workshopu vyzkoušíme simulační hru, která je součástí připravovaného výukového programu o změně klimatu. Hra se soustředí na to,
jaké uvažování a jednání ve společnosti přispívá nebo naopak odvádí od
hledání řešení problému, který přesahuje jednotlivce i jednotlivé skupiny.
Součástí workshopu bude reflexe průběhu hry a diskuze nad zasazením
hry do kontextu celého programu.
Výukový program o změně klimatu připravujeme pro studentky a studenty
středních škol, workshop-ukázka je tedy určen pro všechny, kdo buď přímo
pracují s cílovou skupinou (ať už ve školách nebo v jiných skupinách)
a může pro ně být návodem či inspirací, dále pro ty, kdo zprostředkovávají
vzdělávací příležitosti, i pro zájemce o téma klimatické změny a konfliktů.
Lektor: Martin Jestřábek
Zastřešující organizace: NaZemi

Jak víme, že změna klimatu skutečně probíhá? Co s ní můžeme dělat
a proč bychom o ní měli učit? Tyto otázky a mnohé další si pokládá nový
online videokurz pro učitele, který ve spolupráci s odborníky i učiteli
vytvořil vzdělávací program Varianty. Během workshopu se seznámíte
s vybranými částmi online videokurzu, vyzkoušíte si tematickou aktivitu
do výuky a společně se zamyslíte nad tím, zda a proč je důležité o změně
klimatu se žáky mluvit.
Lektorka: Veronika Ambrozyová
Zastřešující organizace: Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty

Festival se koná v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané North-South Centre při Radě Evropy a v České republice se akce koná
pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Akce je podpořena z prostředků Evropské unie a České rozvojové
agentury a obsah nevyjadřuje stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.

