Klima se mění, a my s ním!
Tak neváhejte a zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!
Pandemie Covid-19 vstoupila do života každého z nás, dovolila nám nahlédnout na náš způsob života,
hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Pandemie však neovlivnila jen lidi, ale i životní
prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout.
Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět
pročišťovat, a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již
dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů. Může stát, že tváří v tvář
klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho
nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko
propadá frustraci a skepsi. Právě nynější situace kolem pandemie nám může ukázat cestu, jak z této
situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají
iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými
silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů
spojených se změnou klimatu.
Prozkoumejte, co můžete udělat ještě dnes a jak motivovat své okolí. Pojďte společně s námi hledat
řešení a zapojte se do Týdne globálního vzdělávání, který se letos věnuje klimatické změně a proběhne
v různých zemích Evropy od 16. do 20. listopadu 2020.
Nabídneme vám aktivity do výuky, které vám pomohou toto téma otevírat a představíme vám
materiály, které můžete použít jak při plánování výuky, tak k sebevzdělávání v tomto obsáhlém tématu.
Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit jak školy, tak i česká veřejnost v Praze, Brně,
Olomouci a dalších místech v ČR na akcích pořádaných a podporovaných organizacemi ADRA, ARPOK,
INEX–Sdružení dobrovolných aktivit, NaZemi, SEVER a Varianty – Člověk v tísni sdruženými v Českém
fóru pro rozvojovou spolupráci.
18. listopadu 2020 pak proběhne v Praze společná akce výše zmíněných organizací Festival globálního
vzdělávání.
Pro více informací navštivte stránky jednotlivých organizací. V průběhu září a října budeme také
aktualizovat seznam konaných akcí na stránkách: www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.
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