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Klimatické vzdělávání ve světě
• 2015 SDGs /Agenda 2030 - UNESCO: 

ESD Roadmap - 2017 UNESCO: 
Education for Sustainable
Development Goals Learning
Objectives

• 2019 European Green Deal – 2021 Fit 
for 55 - 2020 Evropský klimatický pakt

• 2020 European Education Area - 2021 
Evropská koalice pro klimatické 
vzdlěávání - 2022 GreenComp

• 2022 WEEC Praha



Klimatické vzdělávání dle WEEC 

Klíčové charakteristiky klimatického vzdělávání: 

• klimatická spravedlnost

• strach a riziko

• nejednoznačnost a nejistota

• důvěra a víra 

• časový horizont

Předmět debat:

• vhodnost některých vzdělávacích strategií a metod

• implementace do školních osnov a vzdělávání učitelů

• vývoj přesvědčení, mylných představ a postojů ke klimatické krizi

• komunikace změny klimatu



Klimatické vzdělávání dle WEEC 

Nástroj pro nastartování individuálních, komunitních, společenských a politických 
změn, které jsou naléhavě potřebné pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí

Potřebujeme efektivní metodiky pro:

• řešení rozdílných nebo protichůdných světonázorů

• překonávání nedostatku důvěry a rozdělujících sdělení 

• podporu občanské angažovanosti

• budování komunitních sítí  snažících se o účinnou změnu - spolupráci při přesahu 
vzdělávání mimo školní třídy s cílem zapojit komunitu

• zapojení komunitních organizací a neformálního vzdělávání do formálního 
vzdělávání

• praktikování mezioborového učení navzdory struktuře formálního vzdělávání



Klimatické vzdělávání v ČR
• 2019-2020 Strategie 2030+ (Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2030+)

• 2020-2021 PS pro klimatické 
vzdělávání RVUR 

• 2022 Hlavní směry revize RVP



Klimatické vzdělávání dle 
Strategie vzdělávací politiky ČR do 

roku 2030+
Promítnout principy udržitelného rozvoje do vzdělávání:

Chceme zajistit, aby si všichni osvojovali znalosti a dovednosti potřebné k 
prosazování udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání 
zaměřeného na udržitelný rozvoj a udržitelný způsob života, změnu klimatu, 
lidská práva, genderovou rovnost, toleranci, prosazování kultury míru a 
nenásilí, občanství a uznávání kulturní rozmanitosti a přínosu kultury k 
udržitelnému rozvoji.



Klimatické vzdělávání dle Hlavních 
směrů revize RVP ZV

"Jedním z hlavních cílů revize je modernizovat obsah tak, aby byly očekávané 
výstupy více propojeny s klíčovými kompetencemi. Tím bude vzdělávání reagovat na 
jevy ve světě a společnosti, jako je například digitalizace, klimatická změna nebo 
nárůst populismu a autoritářství, zaměří se na udržitelnost, wellbeing žáků nebo 
kariérové dovednosti a podnikavost."

"Pojetí a cíle základního vzdělávání: Události poslední doby vyžadují akcentovat 
problematiku wellbeingu žáků (ale i učitelů), klimatických změn, ale také nových 
ohrožení demokracie a lidských práv.

3 průřezová témata – Péče o wellbeing/Společnost pro všechny/ Udržitelné 
prostředí 

Udržitelné prostředí: „Klade  důraz  na  problematiku  změny klimatu jako jednoho z 
nejzávažnějších problémů současné doby“ 



Klimatické vzdělávání v ČR v praxi

• Národní a krajské konference EV

• Hl.téma kulatých stolů ke vzdělávání a 
pedagogických konferencí

• Kurzy pro vzdělavatele

• Jednotlivé, ale i společně vyvíjené 
výukové programy pro žáky

• Dlouhodobé programy pro školy

• Zapojení MAP

• Mezinárodní spolupráce – např. 
Vlámsko, Německo, Polsko, Slovensko

• Iniciativy MŽP a Výboru pro 
vzdělávání RVUR , zapojení MŠMT 

• VŠ - výzkum 



Klimatické vzdělávání v ČR v praxi

A co vy?
-s čím v klimatickém vzdělávání máte 
zkušenost? 

Např.
- co sami děláte?
- jakého programu jste se účastnili či o něm 
víte?



ucimoklimatu.cz


