
 
  

 

 

Nabídka vzdělávacích seminářů 
pro budoucí i stávající pedagogy a další pedagogické pracovníky 

 
 
1. Úvod do globální a environmentální výchovy pro pedagogy MŠ 
Seminář představuje metody GRV, práci s nimi a příklady z praxe vhodné pro MŠ. Pracujeme v něm 
s metodickou příručkou ADRA a jejími ukázkovými lekcemi. 
 
2. Úvod do globální a environmentální výchovy pro pedagogy 1. stupně ZŠ 
Seminář představuje metody GRV, práci s nimi a příklady z praxe vhodné pro 1. stupeň ZŠ. Seznámíme 
se i s projektovými a dlouhodobými aktivitami GRV vhodnými do výuky a možnostmi, jak je propojit 
s RVP ZV. 

 
3. Úvod do globální a environmentální výchovy pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ 
Seminář představuje metody GRV, práci s nimi a příklady z praxe vhodné pro 2. stupeň ZŠ. Seznámíme 
se i s projektovými a dlouhodobými aktivitami GRV vhodnými do výuky a možnostmi, jak je propojit 
s RVP ZV. 

 
4. Globální a environmentální výchova v nejrůznějších předmětech pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ 
Pomocí ukázek metod a příkladů dobré praxe se seznámíme se způsoby, jak se věnovat globálním 
tématům v jednotlivých předmětech a jak je mezipředmětově propojovat. Nebudou chybět ani ukázky 
projektových aktivit a dlouhodobých programů pro školy či náměty, jak globální výchovu začlenit do 
vašeho ŠVP. 

 
5. Úvod do globální a environmentální výchovy pro sociální pedagogy, vychovatele a další pedagogické 
pracovníky 
Seminář představuje způsoby a metody, jak se věnovat globálním tématům a přitom pracovat 
s dětským kolektivem, prohlubovat vzájemné porozumění a měkké dovednosti dětí a studentů.  

 
6. Globální a environmentální výchova jako průřezové téma ve výuce pro pedagogy  
Pomocí příkladů z praxe a ukázkových lekcí si představíme, jak mohou globální témata propojovat 
výuku v jednotlivých předmětech a naplnit tedy průřezové téma RVP ZV. 

 
7. Udržitelná spotřeba, společenská odpovědnost v praktickém životě 
Společně si definujeme význam těchto pojmů a budeme přemýšlet o tom, jak můžeme ve svém 
praktickém životě, v provozu školy nebo v jiných institucích tento koncept používat. Ukážeme si 
konkrétní příklady aktivit z praxe.  
 
 
Všechny semináře nabízíme studentům pedagogických oborů, pedagogům a dalším pedagogickým 
pracovníkům zdarma. 
Obsah semináře můžeme upravit dle potřeb skupiny. Minimální časová dotace semináře je 90 minut. 
 
Pro domluvu termínu a místa semináře nás, prosím, kontaktujte: 
Alena Kohoutová, alena.kohoutova@adra.cz, 607 047 476             
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