
 

 

 

 

 

Pozývame Vás na školenie učiteľov a pedagógov 
 

Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov  
– a ešte viac pre žiakov 

 
12.6.2015 od 8:00 do 12:00 

   v Krajskej knižnici v Žiline, ul. A. Bernoláka 47  Žilina  
 

Klíma je významný, aj keď nie jediný faktor, ktorý v najbližších desaťročiach zásadne ovplyvní životy nás 
a našich detí. Dôležitú rolu zohrajú aj ďalšie faktory, napríklad ropný zlom, vyčerpávanie zásob vody a 
iných surovín, pôd, ničenie ekosystémov, finančná kríza a ďalšie trendy, ktoré majú globálny charakter. 
Tieto problémy sú vzájomne úzko prepojené, posilňujú sa a často majú nevratné dôsledky. O tom, aký 
charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, ako dokážu jednotlivci, rodiny, 
obce a komunity na ne reagovať a do akej miery budú schopní adaptovať sa na nadchádzajúce krízy. 
Práve v tomto smere majú nezastupiteľnú úlohu školy. 
 
Školenie poskytne učiteľom ZŠ a SŠ informácie o tom, prečo je dôležité integrovať tému klimatickej 
zmeny do praktického vyučovania a najmä poskytne konkrétne podnety, ako sa to dá urobiť. 
 
Témy: 

 povaha zmeny klímy ako kľúčového globálneho problému 21. storočia 
 poslanie učiteľa v kontexte meniacej sa klímy 
 potreba vzdelávania ako bezprostrednej prípravy mladých ľudí na život a na nové problémy 

vyplývajúce z postupujúcej zmeny klímy, ktoré budú mať zásadne inú povahu ako problémy, na 
ktoré je dnešná populácia zvyknutá 

 konkrétne tipy a praktické podnety pre učiteľov a školy 
 
 
Cieľová skupina: Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci základných a stredných škôl, pracovníci v 
oblasti environmentálnej výchovy v mimovládnych organizáciách a podobne  
 
Časový rozsah školenia: asi 4 hodiny 
 
Organizačné veci: 

 školenie je bezplatné, vrátane pripravených materiálov pre účastníkov 
 je dobré vopred sa zaregistrovať u kontaktných osôb 
 dopravu si hradia účastníci 

 
Kontaktné osoby:   
žiadame nahlásiť účasť do 10.6.2015 do Krajskej knižnice v Žiline na meno:  
Mgr. Zuzana Mjartanová, e-mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk, tel. 041/7232745  
 
Za organizátorov seminára:  Juraj Zamkovský, mobil: 0908 902 257, tel: 048 419 37 18, E-mail: 
zamkovsky@priateliazeme.sk    
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