
SVĚTOVÝCH ŠKOL, V NICHŽ JSOU 
TÉMATA GRV SOUČÁSTÍ ŽIVOTA 
ŠKOLY

PROJEKCÍ STUDENTSKÝCH 
FILMOVÝCH KLUBŮ JEDNOHO 
SVĚTA NA ŠKOLÁCH

VYŠKOLENÝCH PEDAGOGŮ 
A BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ

ÚČASTNÍKŮ MÁTE PRÁVO VĚDĚT – 
PROJEKCE S DEBATOU
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STUDENTI PEDAGOGICKÝCH OBORŮ 
Semináře Jak využívat audiovizuální materiály ve výuce absolvovalo 449 studentů

Náš společný svět – blended learningový kurz o tom, jak začleňovat globální témata 
do výuky, absolvovalo 29 studentů

 PEDAGOGOVÉ 
Analýza začleňování GRV do studijních programů pedagogických oborů

Studijní cesta do Velké Británie a zahraniční stáže

Sdílení britských a rakouských příkladů dobré praxe

Příprava nových kurzů GRV

Dlouhodobá partnerství s 5 akademickými pracovišti zapojenými do projektu Za změnou 
je učitel! (PedF UK, JČU – katedra společenských věd a geografi e, PřF UK, PřF UJEP)

Publikace Globální dimenze ve výuce

 UČITELÉ ZŠ A SŠ 
Audiovizuální lekce na vzdělávacím portálu jsns.cz 6 nových lekcí

Tematické semináře 36 účastníků
Na tržišti světa ekonomická globalizace
Být a nebýt bit lidská práva

Učitelské lázně aneb Rozhlédni se 23 účastníků
letní škola pro pedagogy o krajině vnější a vnitřní

Blended learningové kurzy klimatické změny, lidská práva 17 účastníků

Pravidelné zpravodaje Světová škola a Active citizens 4x ročně

Hodnoticí aktivity pro zjišťování postojů žáků
23 pilotovaných aktivit a 3 workshopy

Školy zapojené do projektového dne Naše posvícení 172 škol

www.respektneboli.eu lekce a materiály o lidských právech 

Dlouhodobá partnerství a asistence školám v začleňování průřezových témat

ODBORNÁ VEŘEJNOST 
Kulatý stůl Jak podpořit globální rozvojové vzdělávání v ČR? – 20 klíčových aktérů 
z ministerstev, neziskových organizací, škol, úřadů apod.

Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi
(Kritické myšlení, Eduin, ARPOK, ADRA, MKC Praha, Centrum environmentální výchovy 
a etiky SEVER, NaZemi, British Council)

Bulletiny Varianty
na téma lidská práva a hodnocení ve škole 1 600 odběratelů

Konference Výuka o lidských právech nebolí

LAICKÁ VEŘEJNOST 
Máte právo vědět – fi lmové projekce s debatami 32 akcí

Aktualizované informace a materiály na
 — www.varianty.cz
 — www.activecitizens.cz
 — www.facebook.com/VariantyCZ
 — www.ptac.cz

KVALITNĚ PŘIPRAVENÝ UČITEL UMÍ KOMPETENTNĚ PRACOVAT S GLOBÁLNÍMI (CELOSVĚTOVÝMI) TÉMATY.

ŽÁCI A STUDENTI BUDOU PŘIPRAVENI NA REÁLNÝ ŽIVOT A VÝZVY GLOBALIZOVANÉHO SVĚTA.

ŽÁCI ZŠ A SŠ 
Výtvarná soutěž Jeden svět dětem
pro děti do 13 let 350 soutěžících

3. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět.
Nebuď Guma a zapoj se taky! na téma aktivní občanství 309 soutěžících

Studentské fi lmové kluby
Jednoho světa na školách (pouze pro SŠ) 52 klubů 

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 „BUĎTE ZMĚNOU, KTEROU CHCETE VE SVĚTĚ VIDĚT.“ MAHÁTMA GÁNDHÍ

Chtěli bychom, aby čeští učitelé uměli dobře pracovat s aktuálními celosvětovými tématy.

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

I ČESKÁ ŠKOLA SE MŮŽE STÁT SVĚTOVOU
Jak se pozná světová škola? Je to ta, která učí své 
žáky diskutovat o globálních tématech, zároveň 
si všímat lokálních problémů a hledat, jak přispět 
k jejich řešení. 

KAŽDÝ ROK PŘIBÝVAJÍ NOVÉ ŠKOLY
 Loni se zapojila Škola Kavčí hory z Prahy 4, která 
pod jednou střechou vzdělává předškoláky součas-
ně se žáky základní i střední školy. Školní tým se 
rozhodl upozornit na základní práva dětí. „Chtěli 
jsme téma, které bude pozitivní a dobře uchopi-
telné pro všechny žáky školy. Vsadili jsme na naše 
nejstarší, kteří se již za děti neradi označují, a ne-
chali jsme je samostatně pracovat s mladšími 

spolužáky,“ říká koordinátorka projektu Kateřina 
Měšťánková. 

Diskutovalo se o dětské práci, dětských vojá-
cích, o nemožnosti dětí v některých zemích chodit 
do školy, o týrání rodiči nebo o rychlém odebírání 
dětí z problémových rodin do ústavní péče. „Projekt 
mě doslova nakopl a v budoucnu bych určitě chtě-
la pracovat v organizaci, která se zabývá ochranou 
dětí,“ říká studentka Sára Kaukušová o své zkuše-
nosti ze stáže v Nadaci Naše dítě. 

Naším cílem je zapojit do aktivit kromě žáků i ro-
diče, místní komunitu a širší veřejnost. Během 
školního roku se žáci tématu věnovali ve výuce 

a vyvrcholením byla místní akce, na níž např. stu-
denti prezentovali fiktivní Úřad právní ochrany 
dětí, za jehož neexistenci je ČR dlouhodobě kri-
tizována Výborem OSN pro dětská práva. Žáci 
proto vytvořili i virtuální webové stránky Úřadu 
www.ksidlisti.cz/svetovaskola. 
„Projekt byl výbornou příležitostí získat nové zna-

losti a dovednosti. Kdy jindy si člověk stoupne před 
celou školu s mikrofonem v ruce?“ pochvaluje si 
studentka Dominika Rybářová. Certifikát Světová 
škola uděluje vzdělávací program Varianty společ-
nosti Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s nevládní-
mi organizacemi ADRA, ARPOK a MKC Praha. 

Učíme se světově: hudební výchova trochu jinak v podání žáků Školy Kavčí hory a německých studentů.
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