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ZÁPIS: 1. setkání koalice Education for Climate  
 

Datum: 22. června 2021 

Místo konání: Online 

Program: Záznam z akce 

Zapsal/a: Lenka Tomanová, senior konzultant pro vzdělávání 

 

Koalice vzdělávání v oblasti klimatu (#EducationForClimate Coalition) vznikla počátkem roku 2021 a je 
iniciativou komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež M. Gabriel. 

22. června 2021 proběhlo první setkání všech pilotních členů a stakeholderů, kteří se podílí na formování 
této koalice (Pozn.: Z České republiky se zatím připojil pouze 1 subjekt.). Na setkání zazníval apel, že 
v tuto chvíli je nejvhodnější doba k zapojení do této formující se koalice – členové její komunity tak 
budou moci v nadcházejících měsících ovlivňovat její směřování i způsob fungování. V období červenec-
listopad 2021 budou totiž probíhat diskuzní semináře, na nichž by se měla postupně ustálit pravidla 
fungování koalice a také témata jednotlivých akcí.  

Koalice je postavena na bottom-up přístupu – měla by podporovat samotné učitele a studenty, aby: 

1) přenesli ekologické principy a opatření přímo do svých institucí,   

2) intenzivně vzdělávali širší společnost aktivitami zaměřenými na problémy související se 
změnou klimatu, 

3) individuální akce přispívající k boji proti změně klimatu povznesli na kolektivní úroveň a 
společně bojovali proti změně klimatu komplexnějšími akcemi financovanými do velké míry z 
prostředků EU  (strukturální fondy, komunitární programy = Erasmus+, Horizont Evropa aj). 

Cílem 1. setkání koalice bylo také představit návrh online platformy, která bude určena pro jednotlivce 
i subjekty na místní, regionální i celostátní úrovni. Ti jejím prostřednictvím budou moci sdílet své 
konkrétní klimatické závazky a opatření související se vzděláváním učitelů, rozvojem ekologických 
dovedností či zkušenosti se vzděláváním společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.  

Komisařka Mariya Gabriel zdůraznila, že nechce replikovat jiné iniciativy. Chce přicházet s novými 
konkrétními akcemi, ale také synergicky odkazovat na již existující iniciativy. Přidanou hodnotu členství 
v koalici ale vidí v tuto chvíli hlavně v možnostech, které jim bude poskytovat online platforma, tj. 
členové komunity budou moci skrze platformu mnohem rychleji mezi sebou šířit a) příklady dobré praxe 
v případě svých implementovaných environmentálních projektů, i b) možnosti zapojení do různých 
iniciativ v různých částech EU.  Vedle toho ale budou mít členové komunity k dispozici také nové finanční 
nástroje na konkrétní nové akce.  

Více informací naleznete na webu Education for Climate Coalition.  

Diskuze: 

- Komunita je otevřená, kdokoli se může připojit a sdílet zkušenosti, nápady, vůli spolupracovat 

- V jednotlivých ČS je různá situace – někde je třeba teprve přitáhnout pozornost vzdělávacích 
institucí, někde už ji fungující iniciativy mají a je třeba se přesunout ke konkrétním akcím!! 

- Je žádoucí, aby byla v koalici zastoupena široká škála perspektiv – jiné výzvy identifikují učitelé a 
studenti (spíše zaměřené dovnitř instituce) a jiné stakeholdeři, kteří je vidí spíš obecněji – v řízení, 
v komunikaci, v propojení na další stakeholdery 

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-alliances-for-innovation
https://webcast.ec.europa.eu/the-community-is-calling-first-education-for-climate-gathering-22-06-21
https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en

