PRAKTICKÝ WORKSHOP:

SVĚT PO ROCE 2015 - VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNOSTI
Středa, 22. ledna 2014, 9:00 - 16:45
Informační centrum OSN v Praze, Železná 24, 110 00 Praha 1
Srdečně Vás zveme na jednodenní praktický workshop se zaměřením na udržitelný rozvoj a globální
agendu po roce 2015, na kterém se účastníci seznámí s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida
udržitelnosti“. Jejím cílem je zvýšení povědomí o konceptu udržitelného rozvoje (UR) na všech
úrovních vzdělávání, a to zábavnou interaktivní formou. V rámci workshopu účastníci získají aktuální
informace o připravované agendě OSN a budou mít možnost vyměnit si své zkušenosti v oblasti
vzdělávání k udržitelnosti.

Workshop je určen pro všechny zájemce o aktivní formy vzdělávání a téma udržitelného
rozvoje. Workshop je vhodný pro účastníky ze všech sfér vzdělávání (formálního i neformálního), tj.
například: učitele základních a středních škol, vysokoškolské učitele, VŠ studenty pedagogických i
dalších oborů, vzdělávací pracovníky z NNO, pracovníky ekocenter, apod.

Účastníci workshopu získají
Základní přehled o připravované agendě OSN po roce 2015, tzv. „Cíle udržitelného rozvoje“
(Sustainable Development Goals)
Osobní zkušenost se vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“, kterou poté mohou dále
využít ve své výuce a dalších aktivitách
Kontakty na pracovníky ve vzdělávání se zájmem o téma udržitelného rozvoje
Možnost výměny myšlenek, informací a zkušeností s ostatními účastníky

Praktické informace o workshopu
Účast na workshopu je zdarma. Mimopražským účastníkům můžeme proplatit cestovné veřejnou
dopravou a v případě nutnosti také ubytování na jednu noc v Praze. Pokud byste chtěli této možnosti
využít, obraťte se prosím na Danu Kapitulčinovou z Centra pro otázky životního prostředí UK –
Dana.Kapitulcinova@czp.cuni.cz.
Svou účast prosím registrujte do pátku 10. 1. 2014 na http://bit.ly/IoDLiH.
Kapacita workshopu je omezena na max. 25 účastníků, doporučujeme proto včasnou registraci.

Program
9:00-9:30

Kreativní registrace a káva

9:30-10:30

Úvod – Globální souvislosti a udržitelnost
-

Úvodní slovo a představení účastníků
Udržitelný rozvoj z globálního pohledu, Michal Broža, UNIC
Pyramida 2030: Představení mezinárodní kampaně na podporu udržitelného
rozvoje (UR), Dana Kapitulčinová, COŽP UK & národní kontakt kampaně

10:30-10:45

Přestávka

10:45-13:00

Praktická vzdělávací aktivita – Pyramida udržitelnosti, část I.
(moderuje Dana Kapitulčinová, COŽP UK)
-

Úvod: Jak se staví Pyramida udržitelnosti?
Zapojení účastníků: Základy Pyramidy

13:00-14:00

Oběd

14:00-16:00

Praktická vzdělávací aktivita – Pyramida udržitelnosti, část II.
(moderuje Dana Kapitulčinová, COŽP UK)
-

16:00-16:45

Zapojení účastníků: Diskuzní výstavba Pyramidy
Shrnutí výsledků diskuze

Závěr dne – Shrnutí a diskuze
-

Závěrečné zhodnocení dne
Neformální diskuze s občerstvením

Organizace
Workshop organizuje Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) ve
spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze (UNIC).
Finanční podpora je poskytnuta Evropským sociálním fondem, Operačním programem vzdělávání pro
konkurenceschopnost v rámci projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje (MOSUR) http://mosur.czp.cuni.cz.
S případnými dotazy o workshopu se obraťte na Danu Kapitulčinovou z COŽP UK –
Dana.Kapitulcinova@czp.cuni.cz.

