pár slov úvodem
Svět se mění rychleji než kdy předtím. Denně se vědomě
i nevědomě propojujeme s dalšími lidmi ve světě a ovlivňujeme jejich
životy. S většími možnostmi přichází i větší odpovědnost.
Globální vzdělávání přispívá k pochopení našeho vztahu k ostatním lidem a místům
ve světě. Směřuje nás k přijetí zodpovědnosti a nalézání způsobů, jak spolu žít
s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Pokud se chceme
globálnímu vzdělávání věnovat ve škole, skautském oddíle či v knihovně, můžeme využít
vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz. Pro
probrání vlastního záměru, cíle a cesty podpory globálního vzdělávání můžeme
zkontaktovat některou z odborných organizací. Chyběl nám doposud ale jednoduchý
a dostupný přehled nabídky, čemu se dále věnovat.
Ve Fairtrade Česko a Slovensko chceme podpořit úsilí porozumět vztahům ve světě
a připravovat se na život v 21. století. Oslovili jsme proto odbornice z organizací ADRA,
ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka
v tísni, kteří se globálnímu vzdělávání dlouhodobě věnují. Společně jsme vytvořili tento
přehled: TOP 5 globálního vzdělávání, celkem 25 možností zapojení. Všechny tipy jsou
aktuální a postavené na osobních zkušenostech odborníků na globální vzdělávání.
Přejeme inspirativní čtení!
Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko
774 737 176
stanislav.kominek@fairtrade-cesko.cz

FAIRTRADE ČS
Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování
informovanosti o principech a smyslu systému
Fairtrade. V České republice a na Slovensku
zastupujeme globální organizaci Fairtrade
International, jsme garantem vysoké kvality
a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE.
Vedle spolupráce s obchodníky působíme také
na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit,
na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová
města a školy, celorepublikový happening na podporu
pěstitelů Férová snídaně nebo výstavy na podporu
důstojné práce Výstava na stromech.
Web: www.fairtrade-cesko.cz

Eliška Masná

adra

vedoucí oddělení
vzdělávání

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc
lidem v nouzi ve více než 130 zemích světa. V České
republice pracujeme od roku 1992 a globálnímu rozvojovému
vzdělávání se věnujeme od roku 2006.
Cílem našich projektů a aktivit v oblasti vzdělávání je rozvíjet
odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým,
k životnímu prostředí a podporovat participaci mladých lidí
na rozhodovacích procesech jak na lokální, tak i globální úrovni.
Spolupracujeme s MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ, vytváříme metodické
materiály pro pedagogy a věnujeme se i osvětové činnosti.
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Web: www.adra.cz
Kontakt: Eliška Masná (eliska.masna@adra.cz / 739 320 707)

Lekce a videa o Cílech udržitelného rozvoje
Nabízíme sedmnáct 45 nebo 60 min. interaktivních lekcí k Cílům udržitelného
rozvoje. Lekce využívají videa a některé výukové lekce pro ZŠ a SŠ doplňují
i autorské komiksy a řada odkazů a zdrojů k dané tematice. ODKAZ

Komiksová soutěž ADRA
Každé jaro vyhlašujeme komiksovou soutěž o Cílech udržitelného rozvoje
(SDGs) pro jednotlivce i třídní kolektivy. Účelem soutěže je přiblížit SDGs
žákům, studentům a širší veřejnosti. Z vítězných děl vytváříme výstavu. ODKAZ

Studentské dobrovolnictví
Studentský dobrovolnický klub zaštítěný ADRA Dobrovolnickým centrem Praha
je parta mladých lidí, kteří pravidelně navštěvují osoby s postižením, domovy
pro seniory či dětské domovy. Společně připravují kvízy, hry a zpívání. ODKAZ

Světová škola
Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské
či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním
můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Zapojte se! ODKAZ

Webová platforma Dollar Street
Web zachycuje sociální nerovnosti ve světě. Skrze fotografie můžeme navštívit
domovy téměř 300 rodin z 56 zemí světa a nahlédnout do jejich života.
Obsahuje tipy pro učitele, jak s vizualizací pracovat ve výuce. ODKAZ

Lenka Pánková

ARPOK

metodička a lektorka
globálního vzdělávání

Jsme organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu
rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního
světa (např. odpovědná spotřeba, migrace, chudoba, klimatické
změny, gender).
Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které
realizujeme přímo ve školách. Pro pedagogy mateřských,
základních a středních škol pořádáme semináře, které probíhají
interaktivní formou. Nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi
aktivity, které následně mohou využít přímo ve výuce.
Připravujeme metodické materiály k problematice globálního
rozvojového vzdělávání, které pedagogům pomáhají šetřit čas
s přípravou jejich vlastních lekcí.
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Web: www.arpok.cz
Kontakt: Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz / 737 354 499)

Konference o globálním vzdělávání
Dubnová celodenní konference Učíme o globálních souvislostech přináší
od roku 2015 tematicky zaměřené přednášky a praktické workshopy nejen pro
pedagogy. ODKAZ

Metodické příručky ke globálním tématům
Metodické příručky pro začlenění globálních témat do hodin českého jazyka,
matematiky a občanské výchovy přináší 60 aktivit, které ukazují
mezipředmětové vazby a propojenost globálních témat. ODKAZ

Týden globálního vzdělávání
V rámci Týdne globálního vzdělávání, osvětové akce realizované napříč
Evropou od roku 1999, připravujeme pro žáky lekce a panelovou diskuzi
na téma daného ročníku. ODKAZ

Odborné semináře pro pedagogy
Semináře pro pedagogy, při kterých si účastníci sami vyzkouší aktivity do výuky,
uspořádáme přímo u vás ve škole. ODKAZ

Příručka k aktivnímu občanství
Jak podpořit žáky k tomu být aktivní, zajímat se o globální témata a uspořádat
lokální akci s globálním přesahem poradí příručka "Myslete na svět! Jak vytvořit
vlastní kampaň?". ODKAZ

charita ČR

Šárka Zápotocká
projektová manažerka
globálního vzdělávání

Sekce globálního rozvojového vzdělávání a osvěty je nedílnou
součástí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Charity ČR. Od roku 2013 pracujeme s žáky, studenty a
pedagogy, v současné době se zaměřuje i na práci s mládeží
a veřejností formou neformálního vzdělávání.
Cílem sekce je, aby byla česká společnost občansky aktivní,
lokálně i globálně odpovědná, otevřená a respektující
k odlišnostem. Organizujeme kampaně, workshopy, odborné
přednášky, živé knihovny atd. Přinášíme také příběhy lidí
ze zahraničí díky našim zahraničním misím.
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Web: www.charita.cz, svet.charita.cz
Kontakt: Šárka Zápotocká
(sarka.zapotocka@charita.cz / 739 481 253)

Živé knihovny
Přečtěte si namísto knihy originální lidský příběh. Čtenáři naslouchají vyprávění
„živých knížek“, které k vám dorazí spolu s lektorem, který pomůže pochopit
identitu, stereotypy a pootevře dveře k umění naslouchat. ODKAZ

Diskuze a přednášky s experty
Témata jako globální odpovědnost, udržitelný rozvoj, sociální spravedlnost
a solidarita jsou v dnešním světě stále více aktuální. Spolupracujeme s celou
řadou expertů, kteří přináší různé úhly pohledu. ODKAZ

Globální témata na vlastní kůži
Zajímá Vás naše práce v zahraničí, jaké je to pracovat na humanitární misi?
Chcete nahlédnout do života lidí s migrační zkušeností? Naše mobilní výstava
může doputovat příště i k vám. ODKAZ

Metodika o výuce o náboženství
Jak na témata týkající se náboženství a jejich začlenění do výuky? Inspirujte
se naší metodikou, která pokrývá kromě tématu náboženství i poznávání vlastní
identity a respekt k odlišnostem. ODKAZ

Dobrovolnictví s Young Caritas
Dobrovolnictví je pro nás nástrojem hodnotového vzdělávání a věříme, že
aktivní trávení volného času vede k plnému využití potenciálu mladých lidí.
Solidarita, respekt k odlišnostem a lokální i globální odpovědnost. ODKAZ

Eva Malířová

nazemi
NaZemi

metodička a lektorka
globálního vzdělávání

NaZemi se věnuje globálnímu vzdělávání přes 10 let. Nabízí
pestrou škálu vzdělávacích programů pro studenty a studentky
a metodických kurzů pro pedagogy a pedagožky. Účastníci
a účastnice jejich prostřednictvím získají teoretické znalosti
a praktické dovednosti v tématech globálního vzdělávání
se zaměřením na vzájemné porozumění, udržitelnost a spravedlivý
přístup ke zdrojům. Součástí nabídky jsou také publikace
s konkrétními aktivitami využitelnými ve výuce a metodickými
texty.
Organizace dlouhodobě spolupracuje s desítkami ZŠ a SŠ, ale
i volnočasových organizací v České republice.
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Web: www.nazemi.cz
Kontakt: Eva Malířová (eva.malirova@nazemi.cz / 739 283 848)

Kurzy Kritické myšlení a globální témata
V kurzech hledáme cesty, jak smysluplně učit, jak rozvíjet kritické myšlení,
dovednosti potřebné k vedení diskuze a k informovanému rozhodování. Kurzy
nabízíme ve variantách 8, 24 a 80 hodin, jsou akreditované MŠMT. ODKAZ

Vzdělávací program Do roboty!
Program seznamuje s pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými
perspektivami vývoje. Díky interaktivním metodám a práci s příběhovými texty
program podněcuje zvažování možných důsledků změn. ODKAZ

Výstava Móda 2.1
Výstava je o oděvním průmyslu - jeho zrychlování, zvyšující se spotřebě a s tím
souvisejících negativních dopadech. Výstava obsahuje devět ilustrovaných
panelů a interaktivní web. ODKAZ

Publikace Moje cesta ke světu
Publikace přináší základní souhrn informací o globálním vzdělávání v podobě
metodických textů, tematických článků i aktivit připravených k realizaci. Díky
otevírací kroužkové vazbě můžete přidávat vlastní materiály. ODKAZ

Lidé v pohybu
Webová stránka a online publikace zaměřená na vzdělávání v tématech
uprchlictví, migrace a jiných kontroverzních tématech. Obsahuje metodickou
podporu, nabídku aktivit a programů s odkazy na jiné metodiky. ODKAZ

Veronika Endrštová
metodička a lektorka
globálního vzdělávání

varianty
Ve Variantách společnosti Člověk v tísni pomáháme pedagogům
pracovat s tématy globálního vzdělávání a zavádět tento přístup do
života celé školy. Vytváříme programy a vzdělávací materiály, které:
• pomáhají žákům vidět náš každodenní život v souvislostech, učí
je zajímat se o svět a orientovat se v něm,
• vedou žáky ke kritickému vyhodnocování informací, učí je tvořit
si vlastní názory podložené argumenty,
• rozvíjejí pocit sounáležitosti s ostatními a zvyšují motivaci žáků
řešit blízké i vzdálené výzvy současného světa.
Spolu s partnerskými organizacemi ADRA a ARPOK koordinujeme
program Světová škola, pořádáme konference a kurzy.
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Web: www.varianty.cz
Kontakt: Veronika Endrštová
(veronika.endrstova@clovekvtisni.cz / 603 944 435)

Online kurz Klimatická změna
Kurz byl vytvořen pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří chtějí učit o změně
klimatu a hledají informační i metodickou podporu pro vlastní výuku. Otevřen
je však komukoliv se zájmem o téma a je zdarma. ODKAZ

Summit Světových škol
Pravidelně pořádáme konferenci pro učitele a žáky k některému z cílů
udržitelného rozvoje (SDGs). Součástí summitu jsou příspěvky odborníků,
prezentace žákovských projektů a interaktivní workshopy. ODKAZ

Největší přání – kniha a metodika s výukovými lekcemi
Kniha o putování plyšového koníka přes moře z Asie do města v srdci Evropy.
Součástí je i metodika pro 1. stupeň ZŠ s 12 výukovými lekcemi k tématům jako
odměna za práci, doprava, konzum, migrace nebo jinakost. ODKAZ

Metodika Active citizens
Metodika programu pro 2. stupeň ZŠ ukazuje učitelům, jak lze systematicky
vést žáky k aktivnímu občanství – posilovat u nich kompetence aktivních
občanů a zapojit je do života místní i globální komunity. ODKAZ

Bohouš a Dáša: demokracie pod lupou a Křehkost demokracie
Metodické příručky přináší teoretický základ k tématu demokracie, zaměřují
se na rozvíjení hodnot demokratické společnosti a porozumění současnému
vývoji. Obsahují výukové lekce pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. ODKAZ

