SEMINÁŘ UČÍME (SE) O KLIMATICKÉ KRIZI
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha, 8. – 10. listopadu 2021

Pro koho je seminář určen
Seminář je určen pro pokročilé lektory a další programové pracovníky ekocenter, kteří hledají cesty, jak
více či lépe vzdělávat různé cílové skupiny o klimatické krizi.
Vzdělávací cíl semináře
Seminář sleduje tři související cíle. Chce pomoci účastníkům:
- porozumět širokým souvislostem (přírodovědným, společenským, ekonomickým, psychologickým,
etickým apod.) klimatické krize,
- na základě tohoto porozumění diskutovat důležité cíle a vhodné strategie klimatické výchovy,
- začít pracovat na způsobech, jak toto vše promítnout do své vlastní vzdělávací praxe.
Anotace semináře:
Říká se, že klimatickou krizi můžeme jako společnost vyřešit, pouze když přestaneme dělat věci „jako
obvykle“ (business as usual), tj. věci, které nás k této krizi dovedly. Je pravděpodobné, že stejně tak k
jejímu řešení může pomoci pouze vzdělávání, které přesáhne podobné „jako obvykle“.
Na semináři budeme prohlubovat své porozumění klimatické krizi a svým možnostem při jejím řešení,
abychom dokázali lépe nahlídnout to podstatné, co a jak o klimatické krizi komunikovat a učit.
Projdeme následujícími tématy:
- Povaha klimatické změny: Jaká fakta nás znepokojují?
- Psychologie klimatické změny: Proč s námi obvyklá sdělení nic nedělají?
- Hluboké společenské příčiny: Jaké události a pohled na svět nás přivedly tam, kde jsme?
- Řešení: Co má opravdu smysl dělat a prosazovat?
- Emoce: Jak projít klimatickou depresí a v čem vidět naději?
- Komunikace: Jak o klimatu mluvit, aby to bylo slyšet?

- Cíle vzdělávání: Co má největší cenu o klimatické krizi učit a proč?
- Strategie vzdělávání: Jaké postupy se osvědčily a jaké stále chybí?
Důležitá upozornění
1. Budeme se věnovat náročným a citlivým otázkám, které vás mohou různým způsobem rozrušit. Buďte tomu otevřeni.
2. Na semináři nedostanete žádné hotové programy a aktivity do výuky, ani jednoznačné návody a
kuchařky. Budete hledat svoji cestu.
3. Seminář bude premiérou, půjde o novinku ve vývoji. Budeme se učit společně.
Lektorský tým
Seminář povede Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.) a další (domlouvá se)
Časový harmonogram
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná nejpozději obědem ve 12:00 hodin, vlastní program
začíná v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:00
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 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze 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 přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. září
2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář
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 finančních možnostech.

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Tereza_prihlaska_klimaticka_krize“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem
zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. října 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení 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).
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

