TISKOVÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu ČR
Učme se odvaze, odolnosti a odpovědnosti a vraťme skutečné
dobrodružství do výchovy mladé generace

Praha, 7. června, 2022 – Senát Parlamentu ČR spolu se čtyřmi vzdělávacími institucemi (Nadace

Pangea, Národní pedagogický institut ČR, Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě a
Prázdninová škola Lipnice) pořádají konferenci Dobrodružstvím ke hvězdám. Cílem je ukázat, jak
obohatit klasické vzdělávání o dobrodružství, které mladou generaci vybaví dovednostmi pro 21.
století: odvahou, odolností a odpovědností.
Konference se koná v úterý 21. června od 10 do 17 hodin v Senátu Parlamentu ČR. Odborníci z oblasti
pedagogiky, psychologie a byznysu budou mluvit o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání na
to formální. Na konferenci vystoupí také zástupci škol s konkrétními příklady, jak zavedli dobrodružnou
výchovu v praxi. Hlavním posláním akce je dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace, a
tím tak přispět k budoucí prosperitě České republiky.
„Hra na jistotu skončila. Svět se rychle mění a bude ho charakterizovat vrůstající rozkolísanost, nejistota,
složitost a nejednoznačnost. Budeme muset akceptovat riziko jako běžnou součást našich životů, abychom
byli schopni v takovém světě žít a nejen přežívat. Jestli chceme uspět jako společnost, musíme učit mladou
generaci odvaze, odolnosti a odpovědnosti za rozhodování v podmínkách velké nejistoty,“ vysvětluje Aleš
Pokorný z Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě.
Z řečníků vystoupí například František Tichý z Přírodní školy, který představí, jak škola zavedla
žákovskou samosprávu, prvky iniciačních rituálů a expedice jako přirozenou součást učení a výchovy.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar zdůrazní důležitost postavit prosperitu země na
lidském kapitálu a nutnosti připravit děti na jinou éru. Kouč Marian Jelínek ukáže alarmující fakta spojená
s životem v blahobytu a potřebu povzbudit mladé lidi k práci na sobě. Profesor dětské psychiatrie Michal
Hrdlička zdůrazní důležitost dobrodružství pro zdravý vývoj dítěte a Ondřej Šteffl, zakladatel Scio školy,
představí školní expedice.
Odpolední diskusní panely zahrnou zkušenost ze školních expedic a odpoví na otázky jako jsou strach,
riziko a právo v rámci dobrodružných výprav.
„Dobrodružná výchova posiluje odvahu a chuť objevovat svět, ale také odpovědnost za sebe sama i svoje
okolí. Je proto třeba zaměřit se už ve škole na aktivity, které žáky zážitkem učí schopnosti řešit problém,
překonávat překážky, správně se rozhodnout, napravit případnou chybu a nést za svá rozhodnutí
zodpovědnost,“ shrnuje 1.místopředseda Senátu ČR a bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička,
který pronese závěrečné memorandum dobrodružné výchovy Dobrodružství spojuje.
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