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Motto
„Ať se zamýšlím nad kterýmkoli
problémem dnešní civilizace, vždycky
nakonec narazím na téma lidské
odpovědnosti, která není schopna
držet krok s civilizačním vývojem
a zabránit mu, aby se neobrátil proti
lidskému rodu. Svět jako
by nám začínal prostě
přerůstat přes hlavu.
Není cesty zpátky a jen
blouznivec si může myslet,
že řešení spočívá v jakémsi
zákazu civilizace. Úkolem
nadcházející éry je něco jiného:
radikální obnova lidské odpovědnosti.
Naše svědomí musí dohnat náš rozum,
jinak jsme ztraceni.“

TÉM

A

konané pod záštitou Informačního centra OSN v Praze
u příležitosti 70. výročí založení OSN
ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové
za podpory Královéhradeckého kraje a České rozvojové agentury

»NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST«
V PÁTEK 20. LISTOPADU 2015
Objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227

Václav Havel, 1995
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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program
pátek 20. listopadu 2015
8.00–8.30 prezence
8.45 zahájení
Úvodní slovo – RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska SEVER
Přivítání na půdě PřF UHK – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., proděkan PřF UHK
Hlavní referáty:
OSN a globální problémy
Mgr. Michal Broža, pověřen řízením Informačního centra OSN v Praze
Megatrendy, které ovlivní životy našich dětí
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., katedra rozvojových studií, PřF Univerzita Palackého, Olomouc
Výzvy roku 2015
Mgr. Tomáš Tožička, EDUCON, Praha
Udělování cen za EVVO v roce 2015
Krátká oznámení, aktuality
10.15–11.00 přestávka, občerstvení
11.00–13.00 dopolední dílny
13.00–14.00 oběd
14.00–16.00 odpolední dílny
předávání osvědčení
Na setkání si vás dovolují pozvat:
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER
Informační centrum OSN v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Česká rozvojová agentura
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anotace dílen
Megatrendy,
které ovlivní život našich dětí
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.,
katedra rozvojových studií, PřF Univerzita
Palackého, Olomouc
Představení čtyř globálních trendů, které budou
mít velmi výrazný vliv na náš život v příštích
desetiletích. Energetická bezpečnost, ovlivněná
především tzv. ropným zlomem a postupným
ústupem od fosilních paliv. Potravinová
bezpečnost, ovlivněná nedostatkem levné
dodatkové energie. To povede k výraznému
zdražení potravin a k jejich omezené regionální
dostupnosti. Migrace, vyvolaná situací v tzv.
zhroucených státech (Somálsko, Lybie, Sýrie
aj.) a v nestabilních regionech Severní Afriky
a Blízkého východu obecně. Klimatické změny,
které se projeví v dlouhodobějším časovém
horizontu, o to však zásadněji.
Tyto megatrendy mohou vést ke krizi civilizace,
kterou však není třeba chápat jen negativně.
Krize může být spouštěcím mechanismem
transformace a regenerace naší „unavené“
evropské společnosti. Toto se dá výstižně
vysvětlit na teorii přerušovaných rovnováh, se
kterou budou posluchači stručně seznámeni.
Pro všechny účastníky KAPRADÍ

Sytý hladovému nevěří aneb potraviny
jako ukázka globálních souvislostí
Mgr. Michal Broža,
Informační centrum OSN v Praze
Na světě je nás o 1⁄3 více než před 25 lety.
Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70
rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá
extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit
dostatek jídla pro všechny. Jenže: na světě je víc
než 800 milionů hladových. Jak je to možné?
Kam mizí potraviny? Diskuse o plýtvání jídlem
na základě filmu Waste.
Pro všechny účastníky KAPRADÍ

Jak vidí Evropský rok pro rozvoj (EYD)
a Cíle udržitelného rozvoje (SDGS)
mladí

Odpovědnost firem a spotřebitelů za
stav světa
Mgr. Tomáš Tožička,
EDUCON, Praha
Souvisí nějak zřícená budova Rana Plaza
v Dháce se stržením budovy OP Prostějov? Jaké
jsou pracovní podmínky v textilním průmyslu
a nejenom v něm? Jak tyto podmínky ovlivňujeme
my svým spotřebitelským chováním a co pro
změnu dělají firmy, které těží z nedokonalých
zákonů jak v ochraně zaměstnanců, tak přírody?
Pojďme se společně zamyslet nad globálními
souvislostmi dnešního světa.
Pro všechny účastníky KAPRADÍ

Velké otázky o světě
– Filozofie pro děti

Stereotypy v globálním rozvojovém
vzdělávání – jak jim předcházet?
Bc. Martina Kollerová,
SEVER
Jakým způsobem pracovat s tématy GRV,
abychom žákům a studentům předávali vyvážený
obraz zemí Globálního Jihu a neuchylovali se
k šíření zažitých stereotypů? Dílna představí
základní principy GRV a prostřednictvím
praktických aktivit ukáže, jak tyto principy
dodržovat při vedení aktivit GRV. Zároveň
poskytne učitelům prostor k uvědomění si
vlastních zažitých stereotypů a nabídne možnost
s těmito stereotypy pracovat a zamezit jejich
případnému reprodukování.
Vhodné pro pedagogy všech stupňů

Může jedinec ovlivnit změny klimatu?
Jakub Vebr, Mgr. Tomáš Brabenec,
SEVER

Lektoři Vzdělávacího programu Varianty,
Člověk v tísni, o.p.s.

Rok 2015 je významným v oblasti globálních
otázek z několika důvodů - Evropská komise
jej vyhlásila Evropským rokem pro rozvoj, na
půdě OSN vzniká dokument Cíle udržitelného
rozvoje a OSN slaví 70 let existence. Dají se tyto
složité pojmy přenést do školního vyučování?
Dílna nabídne ukázky, jak pracovat ve škole
s obtížnými, ale zároveň důležitými pojmy
současného světa.
Vhodné zejména pro pedagogy 2. a 3. stupně

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech
dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie
pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům
(a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho
prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“
otázky, naslouchat různým myšlenkám
a zkoumat různé problémy a témata současného
světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které
je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na
semináři budete mít příležitost „filozofovat“
a získat základní představu o této metodě.
Vhodné zejména pro pedagogy 1.stupně ZŠ

Mgr. Tomáš Tožička,
EDUCON, Praha
Klimatická změna je jedním z největších
problémů současného světa, jak nám prozradí
grafy, výsledky výzkumů a měření. Máme šanci
tyto změny zpomalit či přímo zastavit? Co může
každý člověk dělat pro to, aby svým způsobem
života snížil vlastní příspěvek k produkci CO2?
Změní tyto návyky výrazně kvalitu života, nebo
to bude jen méně pohodlné?
Pro všechny účastníky KAPRADÍ

Bohatí chudí a chudí bohatí
Lektoři Vzdělávacího programu Varianty,
Člověk v tísni, o.p.s.
Co znamená chudoba? Proč je někdo chudý
a někdo bohatý? Jde s tím něco dělat? Jak pestré
a různorodé příběhy každodenního života se
pod nálepkou chudoby skrývají? Co je opakem
chudoby? Přijďte téma chudoby a nerovností ve
světě prozkoumat pomocí metod vhodných pro
žáky na prvním stupni základní školy.
Vhodné zejména pro pedagogy 1.stupně ZŠ

Výstava Supermarket Svět
Během setkání budete mít možnost
si prohlédnout a prakticky vyzkoušet
interaktivní výstavu, která vznikla
pod záštitou Petra Nikla z iniciativy
nevládní organizace NaZemi. Na
pěti stanovištích s interaktivními
předměty a panely doslova zvážíte své
oblečení, rozeberete mobil v nadživotní
velikosti, zaplatíte za čokoládu pěstiteli
kakaovníku a budete sledovat, kde
se peníze po cestě k němu ztrácejí.
Můžete se inspirovat dobrými zprávami
o úspěšných snahách lidí, kteří se
pokusili zlepšit něco z problematických
okolností mezinárodního obchodování
a nakupování.
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zúčastním se

označte jednu dílnu dopoledne a jednu odpoledne
Adresa: ............................................................................................................
dopolední dílny 11.00–13.00

Telefon: ............................................................................................................

Megatrendy, které ovlivní život našich dětí
Sytý hladovému nevěří aneb potraviny jako ukázka globálních souvislostí

E-mail: .............................................................................................................

Jak vidí Evropský rok pro rozvoj (EYD) a Cíle udržitelného rozvoje (SDGS) mladí
Odpovědnost firem a spotřebitelů za stav světa

organizační informace
Účastnický poplatek (vybírán na místě):
Pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV:
300 Kč
Pro pedagogy ostatních neregistrovaných škol a další zájemce:
350 Kč

Velké otázky o světě – Filozofie pro děti

odpolední dílny 14.00–16.00
Megatrendy, které ovlivní život našich dětí
Sytý hladovému nevěří aneb potraviny jako ukázka globálních souvislostí
Stereotypy v globálním rozvojovém vzdělávání – jak jim předcházet?
Může jedinec ovlivnit změny klimatu?
Bohatí chudí a chudí bohatí

Uzávěrka přihlášek 6. listopadu 2015!
KAPRADÍ – Konzultace A PRAktické Dílny k ekologické výchově má udělenu akreditaci MŠMT, č.j.21677/2013-1-580
Účastníci získají osvědčení po absolvování společného úvodního programu a dvou bloků dílen.

ULOŽIT
PŘIHLÁŠKU

Vyplněnou přihlášku si nejprve uložte do svého PC a poté
jako přílohu zašlete e-mailem na adresu:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz
(do předmětu napište, prosím, KAPRADÍ 2015)
Po přihlášení obdržíte na přelomu října a listopadu
podrobnější informace o průběhu akce.
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