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V Praze debatovalo 120 mladých lidí o tom, 

jak propojovat vzdělávání a participaci v době 

klimatické krize 
 

Světový kongres mladých o environmentální výchově  

13. – 17. 3. 2022, Praha 
 

 Historicky první mezinárodní kongres mladých lidí, kteří aktivně řeší občanské a 
environmentální výzvy a propojují je se svým vzděláváním a kroky pro udržitelný život. 

 

 120 mladých účastníků ve věku 14 – 26 let z více než 22 zemí světa debatovalo a navrhlo 550 
expertům a politikům, jak by mělo environmentální vzdělávání připravovat na klimatickou 
krizi.  

 

 Kongres mladých byl součástí World Environmental Education Congress, experti 
environmentální výchovy a mladí lidé tak společně řešili, jak má vypadat vzdělávání o 
životním prostředí a udržitelnosti v 21. století 

 

V Praze proběhla důležitá doprovodná akce významného 11. Světového kongresu environmentální 

výchovy. Kongres mladých propojil a podpořil mladé lidi, kteří jsou aktivní v oblasti životního 

prostředí, ochrany klimatu, udržitelnosti či veřejného dění. Během pětidenního akčního programu, 

kterého se účastnilo cca 120 lidí z 22 zemí světa, si navzájem představili své aktivity a iniciativy, zažili 

exkurze a workshopy s pražskými lektory a sestavili návrh, jak by mělo vypadat environmentální 

vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost. Účastníci kongresu mladých tzv. YEEC se sjeli z různých zemí 

Evropy a také z Maroka a Turecka. Účast většiny (100) mladých lidí byla financována z projektu 

Evropské unie v rámci programu Erasmus+, tato podpora umožnila výjezd i účastníků z nejchudších 

zemí Evropy  jako je např. Moldavsko, Kosovo nebo Bosna a Hercegovina.  

Mladí ve věku 14 – 26 let reprezentovali nejrůznější programy a iniciativy – např. program Roots and 

Shoots (Jane Goodall Institute), Mladé reportéry, Ekoškolu, Světový fond na ochranu přírody, Climate 

Heroes, Fridays for Future, Skauty. Pestré je i spektrum činností, kterým se mnozí účastníci věnují i 

mimo tyto iniciativy – podnikání v oblasti ekologického stavebnictví, vedení ekologických kroužků, 

pěstování a prodej lokálních potravin, podpora rozvoje cyklistiky, odborné analýzy kvality vody, 

udržitelné módě, ekologické osvětě na sociálních sítích i v terénu, lektorování, environmentálnímu 

umění, vývoji vzdělávacích aplikací nebo zelených technologií… Nechyběly ani nejznámější české 

programy, inciativy a tváře mladých environmentalistů, např. účastníci Hnutí Brontosaurus, Skauta, 

programu Škola pro udržitelný život, mladí klimatičtí ambasadoři z programu Namysli, Sestry v akci za 

záchranu života či nominovaní na Cenu Josefa Vavrouška.  

 

https://weec2022.org/programme/youth-congress/
https://weec2022.org/
https://weec2022.org/
https://www.skolaprozivot.cz/Skola-pro-zivot.html
https://www.youtube.com/channel/UCB-Ri2e0zcclRaopVyf68Bg
https://www.youtube.com/channel/UCB-Ri2e0zcclRaopVyf68Bg
https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominace/Aktualni/Ludmila-Kozlova
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Společně vytvořili poselství o tom, jak vnímají roli environmentálního vzdělávání a jaké klíčové změny 

navrhují. To představili na Světovém kongresu environmentální výchovy (WEEC) a také o něm vedli 

debatu s aktéry z oblasti ochrany životního prostředí anebo vzdělávání – např. s Deirdre Hodson 

z Evropské komise, Tamarou Mitrofanenko z programu OSN pro životní prostředí a mnohými zástupci 

z českého MŽP a MŠMT. Poselství však nepředstavili pouze prostřednictvím tradičních proslovů, ale 

využili také tvořivé a atraktivní formy komunikace – ztvárnili je do komiksů, divadelní scény, 

uměleckých děl, básní či videí.  

A jaké co mladí pro oblast environmentálního vzdělávání například navrhli? 

- Vzdělávací kurikula a školní vzdělávací programy se mají dostatečně věnovat environmentální 
výchově, prioritizovat ji 

- Ve školách se má učit skrze příklady z reálného světa (učení zážitkem, praktická výuka, rozvoj 
strategického myšlení) 

- Klíčovými principy kurikula má být jeho propojenost a průřezovost  

- Mladí lidé by se měli podílet na rozhodování o svém vzdělávání 

- Environmentální vzdělávání by mělo být dostupné všem, mělo by být inkluzivní 

Na kompletní znění poselství i jeho ztvárnění můžete nahlédnout zde. 

Pořadatelem akce bylo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, 

www.sever.ekologickavychova.cz ve spolupráci s Programovým a organizačním výborem WEEC, MŽP 

ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, programem Erasmus+, World Wide Fund for Nature, 

Foundation for Environmental Education, IC OSN v Praze, Pedagogickou fakultou UK, VŠCHT, Hnutím 

Brontosaurus, organizací Namysli. 

 
Kontakt pro podrobnější informace: 
Mgr. Kateřina Borovinová, katerina.borovinova@ek ologickavychova.cz, +420 737 039 561 

https://drive.google.com/drive/folders/1YYIZG0ZBteSCNIPeWyrLYz992jho-My5
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
mailto:katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

