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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST: STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 

MEZINÁRODNÍHO KONGRESU MLADÝCH O ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVĚ ALESPOŇ NA JEDEN DEN 

…aneb last-minute pozvání na mezinárodní veletrh environmentálních témat a 

aktivit a doprovodné akce  

v Praze v pondělí 14. 3. 2022 a ve středu 16. 3. 2022 

 

Milí studenti a studentky, vážení pedagogové a pedagožky! 

Již za pár dní v Praze proběhne historicky první mezinárodní kongres mladých 
lidí, kteří aktivně řeší občanské a environmentální výzvy a propojují je se svým 
vzděláváním a kroky pro udržitelný život – Youth Environmental Education 
Congress. Kongres je plný!  Účastní se ho 120 mladých lidí z 22 zemí světa. 
Rádi bychom však alespoň část kongresu zpřístupnili těm, kteří na něm 
nemohou pobýt celých pět dní. Tak se můžete zúčastnit i vy. A to v pondělí 
14. 3. 2022 a ve středu 16. 3. 2022, zcela zdarma. Nabídka je určena 
jednotlivcům či malým skupinám. 
V pondělí 14. 3. dopoledne od 9 hodin se na Celetné 13 můžete zúčastnit 
veletrhu environmentálních aktivit a témat, ten je připraven právě 
zahraničními účastníky (kromě návštěvy je zde prostor případně prezentovat i 
vaše aktivity a iniciativy, vaše aktivní zapojení je vítáno) a zúčastní se jej i hosté 
z vedení ministerstva školství a ministerstva životního prostředí. 
V pondělí 14. 3. odpoledne od 14 hodin a ve středu 16. 3. dopoledne od 9 
hodin potom můžete společně se zahraničními účastníky navštívit některou 
z doprovodných akcí („side-events“) na různých místech v Praze. Nabídka 
zahrnuje různé formy – od odborných diskusí přes praktické aktivity a exkurze 
po tvořivé dílny. Podrobnou nabídku všech „side-events“ na pondělí i středu 
naleznete zde. Vše probíhá v anglickém jazyce. „Side-events“ jsou určeny 
především pro studenty ve věku 14–26 let, ale rádi projednáme účast i s dalšími 
zájemci. 
V případě vašeho zájmu nás předem kontaktujte na 
yeec@ekologickavychova.cz – obratem vám potvrdíme účast a upřesníme 
detaily. 

https://weec2022.org/programme/youth-congress/
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