
Místo: Středisko ekol. výchovy SEVER, Zelená 1, Hradec Králové
Cena: Seminář včetně drobného občerstvení je ZDARMA.

Lektorují: Kateřina Borovinová a Jakub Vebr, 
Středisko ekologické výchovy SEVER

Pokud absolvujete oba kurzy, získáte akreditované osvědčení.
 

Přihláška: Přihlašujte se na tomto odkazu.
Kontakt: katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

 

s využitím simulační hry Jak se žije v
Podnebíně 

ÚTERÝ 10. května
13.00 - 16.00 (prezence v 12.45)

Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
skrze místo, kde žijeme I.

Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. 

 Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčová pro smysluplné
vzdělávání o klimatické změně? 

Jak můžeme žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a
zároveň navrhovat jeho řešení? 

Seminář nabízí představení klíčových principů a
témat pro klimatické vzdělávání. Hlavní součástí je
pak sehrávka simulační hry o dopadech a možnostech
řešení klimatické změny na úrovni českých obcí a
debata, jak ji lze využít ve výuce. Po sehrávce hry se
seznámíte s možností jednoduché analýzy a
mapování klimatických dopadů a opatření v místě
(tomuto nástroji mapování bude pak také věnován
samostatný seminář 31. 5.).

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů

https://goo.gl/maps/5aq1iJFLFTrWJH388
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyDllPNWuyverWrQloTjIRcsX511sekeuDMU8JSsguxoSKJA/viewform
mailto:katerina.borovinova@ekologickavychova.cz


Místo: Středisko ekol. výchovy SEVER, Zelená 1,
Hradec Králové
Cena: Seminář vč. drobného občerstvení je ZDARMA
Lektorují: Kateřina Borovinová a Jakub Vebr, 
Středisko ekologické výchovy SEVER
Pokud absolvujete oba kurzy, získáte akreditované
osvědčení.

s využitím nástroje 
"Klimatická mapa"  

ÚTERÝ 31. května
13.00 - 16.30 (prezence v 12.45)

Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
skrze místo, kde žijeme II.

Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. 

 Jak pracovat s tématem klimatické změny v kontextu konkrétní
obce?

 S využitím odborných postupů,
přesto jednoduše  s žáky přímo ve
výuce zjistíite, jak klimatická změna
dopadá na jejich obec. Jaká opatření
již v obci existují a jaká další by byla
potřebná?  Na semináři si
vyzkoušíme jedinečný grafický
nástroj Klima mapa, která propojuje
místní témata a souvislosti ke
zjištění klimatického stavu obce. 

  Klima mapa existuje ve fyzické i
digitální podobě. Na základě výsledků z
Klima mapy můžeme pak provést ještě
hlubší, odbornou a zároveň velmi
jednoduchou analýzu nejohroženějších
míst v obci. Tyto nástroje vhodně
představí žákům téma klimatické
změny na jejich konkrétní obci a
zároveň je vedou k námětům, jak
prakticky přispět k řešení problémů
(např. skrze žákovský miniprojekt). 

Přihláška: Přihlašujte se na tomto odkazu.
Kontakt: 
katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů

https://goo.gl/maps/5aq1iJFLFTrWJH388
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZxXE2aVEAfHjxI6EBliL7ch-BNBgTnFk6yyY-Q_HPj1_7qA/viewform
mailto:katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

