
DOPROVODNÝ PROGRAM 
V KAMPUSU HYBERNSKÁ:

°  Mezinárodní komiksová 
    výstava na téma Cílů 
    udržitelného rozvoje 
    (ADRA)

°  Výstava Jiná krása 
   zachycující environ-
   mentální a sociální 
   problémy různých 
   koutů světa 
   (David Těšínský)

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci a Hyb4City vás zvou na Festival globálního rozvojového vzdělávání na téma:

Učíme (se) a žijeme v neklidné době.

 Workshop 1  Jak cestovat udržitelně? 
    Inspirace z terénu, workcampů 
    i globálního dobrovolnictví. 

 Workshop 2  Jak učit témata udržitelného rozvoje 
    způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí? 

23. 11. (15:00–16:30) PREZENČNÍ WORKSHOPY

23. 11. (17:00-19:00) 

PANELOVÁ DISKUZE v Kampusu Hybernská
SVĚT SE MĚNÍ.

A MY S NÍM.           22._24. 11. 2022 

Kampus Hybernská, Hybernská 998/4
budova A, 3.patro, PRAHA

22. 11. (15:00–16:30) online WOrkshop

 Globální témata napříč předměty aneb jak (se) učit 
 o propojeném světě?

  mU°žete sledovat také onlineV

24. 11. (15:00–16:30) online WOrkshop
 Růst nebo život?

Svet se meni.

A my s nim.

22-24. 11.  
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Tesime se na vas!

Moderuje:   Jana Peroutková, Česká televize

Panelisté:    Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů 
                   na Bostonské univerzitě v USA

  Adam Suchý, klinický psycholog

  Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research

 REGISTRUJTE SE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ndkKlZdCf8clLnmYZLzl16r-vP2pcy9_ap92BppjjDOwbw/viewform


23. 11. (15:00–16:30) – workshop 1

Jak cestovat udržitelně? 
Inspirace z terénu, workcampů i globálního dobrovolnictví.
Workshop se zaměří na cestující jedince konkrétně během jejich osobních cest. Workshop 
pracuje s předpokladem, že pokud jednotlivci získají lepší znalosti o negativních dopadech 
masového turismu a budou znát pozitivní příklady turismu, budou schopni sami aplikovat 
principy udržitelného turismu při osobních i např. pracovních cestách. Během workshopu 
účastníci budou mít také možnost seznámit se s možnostmi udržitelného turismu skrze dob-
rovolnictví, konkrétně skrze workcampy. Cestování po světě může působit na naše svědomí 
hodně negativně, je ale těžké si ho odepřít (ať už z osobních či pracovních důvodů), a proto 
je důležité maximalizovat pozitivní a minimalizovat negativní dopady našich cest. 

Lektoruje: Lenka Kadeřábková, INEX-SDA

Anotace woRkshopU

KONTAKT: Karolína Strnadová   °   tel.: +420 725 893 424   °   e-mail: karolina.strnadova@fors.cz   °   www.fors.cz

o

Festival se koná v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané 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. Akce se koná pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí.

23. 11. (15:00–16:30) – workshop 2

Jak učit témata udržitelného rozvoje způsobem, 
který studenty*ky zaujme a rozvíjí?
Informačně praktický workshop o začleňování sociálních témat 
udržitelného rozvoje do výuky a participaci mladých lidí díky 
Young Caritas Challenge. Představení Online živé knihovny 
a dalších metod využitelných ve výuce i neformálním vzdělávání. 
Akademie Young Caritas je vzdělávací program pro učitele a jejich 
studenty*ky, během kterého si osvojí moderní vzdělávací metody 
rozvíjející hodnotové vzdělávání a kritické myšlení.

Lektoruje: Kateřina Kadlecová, Charita ČR, Young Caritas

24. 11. (15:00–16:30) – ON-LINE workshop

Růst nebo život?
Žijeme v době krizí – nedostupné bydlení, energetická chudoba, narůstající nerovnosti, klima-
tická krize, častější deprese či vyhoření. I když se mohou jednotlivé problémy zdát oddělené, 
jejich společným jmenovatelem je ekonomický systém, který podporuje růst a zisk na úkor 
naplnění potřeb většiny lidí a přírody. Zatímco mezinárodní instituce (EU, OSN atd.) propagují 
tzv. zelený růst, hnutí nerůstu vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. Workshop 
se zaměří na tyto otázky:  Lze skutečně dosáhnout zeleného růstu? Jaký má růst dopad na 
globální Jih? Je další růst vůbec žádoucí? Jak by vypadala nerůstová ekonomika,      
která by uspokojovala potřeby všech uvnitř planetárních limitů? 

Lektoruje: Tadeáš Žďárský, NaZemi

22. 11. (15:00–16:30) – ON-LINE workshop

Globální témata napříč předměty – jak (se) učit 
o propojeném světě?

Jak začlenit globální témata do Vašich předmětů? Jak začleňovat meto-
dy kritického myšlení do výuky? Workshop nás provede rozličnými 

metodami výuky a praktickými ukázkami lekcí do konkrétních 
předmětů. Otevře také diskuzi nad tím, jak s globálními tématy 
pracovat mezipředmětově. Webinář má za cíl ukázat, že globální 
rozvojové vzdělávání může být běžnou součástí výuky.

Lektoruje: Johana Krajčírová, ARPOK


