Odborné a metodické materiály ke změně klimatu pro učitele
 Online kurz Klimatická změna (Varianty, Člověk v tísni) vám zajímavě a
zábavně podá všechny informace o změně klimatu, abyste o ní mohli bez
problémů učit.
 Publikace pro pedagogy Ochrana klimatu a ovzduší (Centrum Veronica)
vysvětluje problém globální změny klimatu.
 Informační plakáty do výuky (Zachraň jídlo) představují souvislosti mezi
změnou klimatu, zemědělstvím a plýtváním jídlem. Texty jsou i v angličtině,
lze je využít při výuce jazyků.
 Publikace pro pedagogy Menu pro změnu (Glopolis) upozorňuje na důvody,
proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin. Kromě odborných informací
publikace nabízí inspirativní nápady do výuky ze škol.
 Video Uměním pro klima (Občanské noviny, ČT) ukazuje, jak i v uměleckých
předmětech lze pracovat s tématem klimatu. Krátká reportáž představuje
studenty pražské AVU a jejich umělecké a občanské aktivity, kterými se
snaží podpořit ochranu klimatu. (stopáž: 8:10)
 Rozhovor s ekopsychologem J. Krajhanzlem (Aktuálně.cz), v němž se
dozvíte, jak informace, kampaně, výzvy atd. o problému změny klimatu
působí na lidskou psychiku. Jak na ně reagujeme a jak s nimi můžeme
pracovat.
 Bulletiny pro školy - číslo VI/2020 prezentuje, jak jsou na tom české školy s
výukou tohoto tématu a nabízí konkrétní způsoby, jak o něm s žáky mluvit. V
čísle VI/2019 se kromě adaptací na změnu klimatu a klimatickému
studentskému hnutí můžete nechat inspirovat lekcí, jak film Krajina v tísni
využít ve výuce.
 Informační brožura Klimatická krize! Mýty a fakta o klimatické krizi
(Klimatická koalice) shrnuje mýty a fakta o změně klimatu, využívá jasné a
jednoduché grafiky i odbornosti jednoho z autorů prof. B. Moldana.
 Série článků Planeta v krizi (Aktuálně.cz) může být jedním z příkladů, jak se
média snaží o tématu odborně a seriózně informovat.
Týden globálního vzdělávání je celoevropská iniciativa pořádaná North-South Centre při Radě Evropy. Akce je podpořena z prostředků
Evropské unie a České rozvojové agentury a obsah nevyjadřuje stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.

