
Jak jsme na tom se spoluprací na klimatickém vzdělávání u nás ve škole? 
 

1. Na učení o klimatické změně jsem ve škole sám/sama a hledám podporu 

Míra spolupráce Jak se posunout o kousek dál  
Ve škole jsem jediný/á, kdo zkouší 
učit o klimatu. Oporu hledám 
v dostupných materiálech, na 
webu a v online komunitě.  

 

Zkoumejte, kdo z kolegů/kolegyň, se kterými si rozumíte, by chtěl učení o 
klimatu vyzkoušet. Sdílejte s ní / s ním, jak učíte o klimatické změně a co Vám 
jde. 
 
AKČNÍ KROK: HLEDEJTE PODPORU V LIDECH 
 
Odpovězte si na otázky: 
Co mi může spolupráce s kolegy přinést?  
Co bych rád/a sdílel/a?  

 

2. Jsme dva, ale pracujeme spíš každý sám 

V naší škole je učení o změně 
klimatu nové, jen málo kolegů láká 
ho vyzkoušet nebo o nich nevím, že 
by je to lákalo. Mám jednoho 
kolegu, se kterým občas sdílíme své 
zkušenosti, ale jinak pracujeme spíš 
každý sám.  

 

Vymyslete společně lekci o klimatické změně, každý ji odučte sám a poté spolu 
proberte, co se komu dařilo, co fungovalo, jak se žáci zapojovali, a co byste příště 
udělali jinak. Zkuste rovnou vymyslet něco dalšího. 
 
AKČNÍ KROK: S KOLEGOU SPOLEČNĚ VYMYSLETE A ZREFLEKTUJTE LEKCI 
 
Odpovězte si na otázky: 

• Co z lekce fungovalo a co ne?  

• Jaká byla reakce žáků? 

• Co byste příště udělali jinak? 

• Jak by se vaše zkušenost dala sdílet s ostatními, aby se taky chtěli 
zapojit? 
  

3. Je nás několik a sdílíme své zkušenosti 

Ve škole je pár kolegů, kteří se o 
klimatické vzdělávání zajímají. O 
změně klimatu učíme každý sám, 
občas se sejdeme a sdílíme naše 
zkušenosti, pomůcky a nápady, jak 
uchopit dané téma (cca jednou za 
pololetí). Postupně sbíráme další 
zkušenosti a odstraňujeme bariéry.  

Zkuste pozvat kolegy na setkání, kde budete mluvit nejen o svých zkušenostech 
s učením o klimatu, ale i o svých plánech, co chcete kdo zkoušet učit do 
budoucna. Proberte své obavy z učení o tématu klimatické změny i to, jak 
překážky překonáváte. Dejte si navzájem tipy, jak na to. Naplánujte si další 
schůzku nebo se třeba domluvte, že se budete scházet pravidelně. Jděte ke 
kolegovi do hodiny na náslech. Zkuste se domluvit a naplánovat společnou lekci.  
 
AKČNÍ KROK: ZAČNĚTE SE S KOLEGY SCHÁZET PRAVIDELNĚ A ČASTĚJI, MLUVTE 
PRAVIDELNĚ I O TOM, CO A JAK CHCETE DO BUDOUCNA UČIT O KLIMATU  
 
Při plánování společné schůzky myslete na: 

• Naplánování cíle a programu schůzky 

• Klidný prostor na schůzku  

• Časové možnosti kolegů 

• Napište si poznámky (zápis), ať víte, na čem jste se domluvili 

• Naplánujte termín další schůzky 

• Nezapomeňte na občerstvení ☺ 
 
TIP: Scházejte se raději na kratší dobu, ale pravidelně cca 1x za 14 dní, tak si na 
schůzky lépe zvyknete a budete tématem stále všichni žít. 
  

4. Podporujeme se s několika kolegy 

https://www.facebook.com/U%C4%8Ditel%C3%A9-za-klima-2269069926515424/


Vzniká úzká skupinka pedagogů, ve 
které se vzájemně podporujeme. 
Tvoříme tým učení o klimatu. 
 

Každý měsíc se s kolegy scházejte, mluvte o tom, co se vám daří v práci ve 
dvojicích, s čím potřebujete pomoci. Podporujte se při násleších a poskytujte si 
zpětnou vazbu.  
 
AKČNÍ KROK: PRAVIDELNĚ SE S KOLEGY SCHÁZEJTE A MLUVTE S KOLEGY O 
TOM, CO UČENÍ O KLIMATU PŘINÁŠÍ VÁM I ŽÁKŮM 
 
Odpovězte si na otázky: 

• Co je pro nás díky spolupráci jednodušší? 

• Jak mi pomáhá zpětná vazba od kolegů? 
  

5. Tvoříme tým učení o klimatu a inspirujeme další kolegy 

Máme tým učitelů různých 
aprobací, který učení o klimatu 
koordinuje. Pravidelně se 
scházíme, společně plánujeme, 
překonáváme překážky, sdílíme 
zkušenosti, dáváme si zpětnou 
vazbu. Pomáháme si při výuce, 
propojujeme předměty, společně 
testujeme a sdílíme zkušenosti i 
přípravy nových lekcí. Do výuky o 
klimatu vtahujeme další kolegy, 
kteří mají zájem. Několikrát ročně 
prezentujeme novinky z učení o 
klimatu celému školnímu týmu, 
motivujeme další kolegy a nabízíme 
jim podporu při prvních krocích. 
Máme podporu rodičů a vedení 
školy.  

 

Pozvěte ostatní kolegy ze školy na náslech, udělejte otevřenou hodinu. 
Naplánujte a uskutečněte s kolegy z týmu celodenní akci na téma, které souvisí 
s klimatickou změnou. Nabídněte kolegům podporu při plánování učení o 
klimatu. Přizvěte k plánování i žáky, zapojte rodiče. Užijte si celý den a 
vyhodnoťte co se vám dařilo a co ne. 
 
AKČNÍ KROK: POZVĚTE OSTATNÍ KOLEGY ZE ŠKOLY NA NÁSLECH, UDĚLEJTE 
OTEVŘENOU HODINU 
 
Na co nezapomenout při pořádání otevřené hodiny: 

• Je čas vhodný pro většinu kolegů, je případně zajištěno suplování? 

• Je téma, které budeme v hodině probírat pro ostatní kolegy zajímavé? 

• Sdělím kolegům cíle hodiny? 

• Chci od kolegů zpětnou vazbu? 

• Pokud zpětnou vazbu chci, tak kde na ni vytvoříme prostor (čas a klidné 
místo)? 

• Jak má zpětná vazba proběhnout?  (např. pohled toho kdo učil na hodinu 
+ ocenění a doporučení ostatních) 

 
AKČNÍ KROK: USPOŘÁDEJTE CELÝ DEN UČENÍ O KLIMATU V CELÉ ŠKOLE 
 
Na co nezapomenout při plánování: 

• Jaké bude téma dne a jeho cíle? 

• Kdo všechno vám pomůže? 

• Jak zapojíte žáky? 

• Kdo si vezme na starosti sběr zpětné vazby a reflexi? 
  

6. Výuku o klimatické změně bereme jako společný cíl i prostředek 

Pravidelné setkávání celého týmu 
nám umožňuje nejen sdílet, co se 
dělo a děje, ale také společně 
plánovat další rozvoj učení o 
klimatu. To umožňuje hlubší 
propojení výuky i mezi předměty. 
Vznikají společné akce (projekty, 
komunitní festivaly, akce se 
zapojením rodičů, řešení místních 
problémů atd.). Svým přístupem 
inspirujeme další školy v okolí.  

Zapojujte do plánování žáky i kolegy, dělejte akce ve škole, zapojujte rodiče. 
Zvěte kolegy z ostatních škol, aby se k vám přišli podívat, jak učíte o klimatu, 
sepište pro ně, jak jste na to šli, napište do místních novin, co učení o klimatu 
přináší vám i žákům. 
 
AKČNÍ KROK: DEJTE O PŘÍNOSECH UČENÍ O KLIMATU A O TOM, JAK NA NĚJ 
JDETE, VĚDĚT. 
 
Co dál můžete dělat:  

• sdílejte tipy do výuky ve Facebookové skupině Učitelé za klima 

• Napište článek o svých zkušenostech pro metodický web 
https://ucimoklimatu.cz/. Web je v současné době ve přípravné fázi. 
Vyplňte formulář a budete informování, až se web spustí. 

• Pošlete článek na csilla.barkasz@terezanet.cz a zveřejníme ho na 
webových stránkách Ekoškoly.  

 

https://www.facebook.com/U%C4%8Ditel%C3%A9-za-klima-2269069926515424/
https://ucimoklimatu.cz/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UyQ0yM5pe0uj4s2iGfKYXu8NMbueh4dElYra-Xy9j6BUMDgwUVdXWEwwSkZOT1kwU1IxSEJNOE9RNS4u
mailto:csilla.barkasz@terezanet.cz
https://ekoskola.cz/cz

