
zpravodaj
z oblasti globálního 

rozvojového vzdělávání17 prosinec 2017

www.la-ngonpo.org

vydává
 

Multikulturní 
centrum Praha



Vážení čtenáři,

přinášíme Vám další číslo Zpravodaje z oblasti 
globálního rozvojového vzdělávání. Dozvíte se v něm 
například, co všechno se událo v letošním týdnu 
globálního vzdělávání, kolik škol se letos uchází 
o titul Světová škola a jaké semináře se v uplynulém 
roce uskutečnily.

Děkujeme Vám za společné obohacení, inspiraci 
i vytrvalost, které do své práce vkládáte.

Přejeme Vám pěkné zimní dny.

ÚVODNÍ
SLOVO

Anna Hubáčková
koordinátorka projektu

Multikulturní centrum Praha, z.s.

Vznik tohoto materiálu byl podpořen z prostředků České 
rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Za obsah 
materiálu nese zodpovědnost Multikulturní centrum Praha, z. s.



listopadu jsme uspořádali 
druhý ročník minikonferen-
ce globálního rozvojového 

vzdělávání s názvem „Globální témata 
v  českých školách?“. Akce proběhla 
28. listopadu v prostorách Adalbertina 
v Hradci Králové v rámci Týdne globál-
ního vzdělávání za finanční podpory 
České rozvojové agentury. Konference 
se účastnilo na třicet pedagogických 
pracovníků a  zástupců neziskových 
organizací převážně z  Královéhradec-
kého kraje.

V  panelové diskuzi Výzvy součas-
nosti ve výuce – jak o nich učit hovořila 
Renata Nehybová (zástupkyně ředitel-
ky Královéhradeckého inspektorátu 
České školní inspekce) o  zkušenos-
tech ze škol v Královéhradeckém kraji 
se začleňováním globálních témat do 
výuky.

Jiří Kulich (ředitel Střediska eko-
logické výchovy Sever) společně 
s  Lenkou Pánkovou (ARPOK, o. p. s.) 
uvedli principy projektové výuky – její 
nejdůležitější rysy jsou: smysluplnost 
a  praktičnost tématu, možnost žáků 
a studentů spolurozhodovat a být brán 
vážně, spolupráce s  ostatními, atrakti-

vita a  pestrost, ocenění (například při 
prezentaci výsledků) a podpora dalších 
členů týmu. Také zaznělo, jaké jsou vý-
hody a možnosti spolupráce škol s ne-
ziskovými organizacemi a  řečníci také 
upozornili na existenci internetových 
stránek globalnirozvojovevzdelavani.
cz, jakožto rozcestníku a zdroj inspira-
ce pro pedagogy, kteří se chtějí globál-
ními tématy ve svých školách a třídách 
zabývat.

Z diskuze, kterou moderovala Petra 
Skalická (Člověk v  tísni o. p. s.) vyply-

nula nutnost spolupráce a  vzájemné 
ocenění nejen mezi organizacemi, ale 
i mezi samotnými pedagogy.

V rámci dílen představily Marie Pra-
žáková (ředitelka Mateřské školy Ka-
marád Hradec Králové) s  Kristýnou 
Hejzlarovou (ADRA, o. p. s.) projekt 
Světová škola formou sdílení zkuše-
ností z  naplňování stanovených cílů 
a  ukázkou výstupů projektu. Blanka 
Kissová hovořila o práci se stereotypy 
ve výuce celospolečenských témat 
a  sdílela zkušenosti z  projektu Stere-
otýpek v nás. V neposlední řadě Jana 
Landsingerová uvedla možnost spolu-
práce škol s Centrem Dialog.

Po dobu konference byly k  dispo-

zici informační a  vzdělávací materiály, 
které vydaly organizace Multikulturní 
centrum Praha, Středisko ekologické 

výchovy Sever, ARPOK, o. p. s., ADRA 
o. p. s., Pontopolis z. s., NaZemi, Eku-
menická akademie a  Česká školní in-
spekce. Jménem Multikulturního cen-
tra děkuji všem přítomným za účast 
a  hlavně za zájem o  začleňování glo-
bálních témat do výuky.

MINIKONFERENCE 
„GLOBÁLNÍ TÉMATA V ČESKÝCH ŠKOLÁCH?“

Minikonference globálního 
rozvojového vzdělávání 
má úspěšně za sebou 
druhý ročník.

V panelové diskuzi 
nechyběly zkušenosti 
ze škol se začleňováním 
globálních témat do výuky.

V
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ýden globálního vzdělávání 
je celoevropská iniciativa 
pořádaná každoročně od 

roku 1999 North South Centre při 
Radě Evropy, která je zaměřena na 

vzdělávací aktivity 
v  oblasti 

globálního rozvojového vzdělávání. 
Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání 
přiblížit problém rovnosti, různosti 
a  spravedlnosti mezi lidmi na lokální 
i  globální úrovni. Hledá možnosti, 
jak prohloubit respekt a  porozumění 
mezi různými kulturami. Podporuje 
vzdělávací aktivity, které vedou ke 
změně zažitých postojů a  pomáhají 
nám cítit zodpovědnost za kvalitu 

života nejen v  našem okolí, ale 
i  v  širším světovém kontextu. Učí lidi 
konat s  rozmyslem a  plným vědomím 
odpovědnosti za aktivity, které ve 
prospěch druhých činíme.

Podtitul pro letošní rok byl „Tvoje 
cesta, tvoje stopa“ aneb Jak 
v dnešním světě cestovat, aby z toho 
měli užitek jak hosté, tak hostitelé. 
Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost tak 
hledali způsoby a odpovědi na to, jak 
v dnešním světě cestovat, aby z  toho 
měly užitek obě zapojené strany  – 
hosté i hostitelé.

Týden globálního vzdělávání 
vyvrcholil dne 22.  listopadu  2017, 
kdy v  zapojených městech proběhly 
projekce filmového dokumentu 
Gringo Trails, který kriticky nahlíží na 
problematiku masové turistiky.

V celé ČR se v rámci této kampaně 
konalo 20 veřejných projekcí snímku 
Gringo Trails pro více než 700 
návštěvníků. Do kampaně se aktivně 
zapojilo 78 škol s  téměř 1300 žáky 
a 190 učiteli. Konaly se dvě konference 
pro pedagogy, jeden kulatý stůl 
s  odborníky na globální rozvojové 
vzdělávání, jedna soutěž pro školy, 
jeden pub quiz a jedna výstava.

T

PROBĚHL ČTVRTÝ ROČNÍK 
TÝDNE GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 

Kulatý stůl o globálním vzdělávání s názvem „Jak nás škola připravuje na život 
v globálním světě?“, 20. 11. 2017, Praha

18.–26. 11. 2017 „Tvoje cesta, tvoje stopa“ aneb Jak v dnešním světě 
cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

DO AKCE SE ZAPOJILY TYTO ORGANIZACE:

ADRA
ARPOK
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Charita ČR
Informační centrum OSN
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
MKC Praha
NaZemi
PANT
SEVER
Varianty – Člověk v tísni

stalo se  /  04

http://www.adra.cz/
http://www.arpok.cz
http://diakoniespolu.cz
http://www.charita.cz
http://www.osn.cz
http://www.inexsda.cz
http://mkc.cz/
http://www.nazemi.cz/cs
http://www.centrum-pant.eu/
http://sever.ekologickavychova.cz
http://www.varianty.cz


Cílem vzdělávání by mělo být 
připravit děti na život v dneš-
ním propojeném světě. O  to 

se snažíme i v rámci programu Světová 
škola – žáci a studenti si během škol-
ních projektů vyzkouší, jak zorganizo-
vat kampaň, uspořádat sbírku nebo 
komunikovat s  úřady, a  poznají, jaký 
dopad může jejich vlastní činnost mít,“ 

říká koordinátorka Světové školy ze 
Vzdělávacího programu Varianty spo-
lečnosti Člověk v  tísni Kateřina Sobot-
ková.

Letos se do programu Světová ško-
la nově zapojilo patnáct mateřských, 
základních a  středních škol z  celé 
České republiky. Pokud během školní-
ho roku splní potřebné podmínky, zís-

kají v červnu titul Světové školy. Kromě 
69  českých škol jsou držitelem titulu 
také téměř dvě stovky škol z  dalších 
evropských zemí. 

V loňském roce se studenti ve svých 
školních projektech věnovali například 
alternativním způsobům dopravy, pro-
blému plýtvání potravinami nebo otáz-
ce rovnoprávnosti mužů a žen.

SVĚTOVÁ ŠKOLA
MÁ NOVOU INSPEKTORKU.
STALA SE JÍ LEJLA ABBASOVÁ

„

Moderátorka a zaklada-
telka Nadačního fondu 
Asante Kenya Lejla Ab-

basová je novou inspek-
torkou programu Světo-

vá škola. Titul Světová 
škola udělují organizace 

Člověk v tísni, ARPOK, 
Multikulturní centrum 

Praha a ADRA školám, ve 
kterých se žáci a studenti 
učí o globálních tématech 

a pod vedením učitelů 
také identifikují místní 
problémy se světovým 
přesahem a snaží se je 

aktivně řešit.

SVĚTOVÁ ŠKOLA JE MÍSTEM, KDE:

– globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;

– se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;

– žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;

– žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;

– je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;

– je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Světová škola  /  05

http://www.svetovaskola.cz
http://www.svetovaskola.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.arpok.cz
http:///mkc.cz
http:///mkc.cz
http://www.adra.cz/opravdovysvet


ozšířili jsme naše stávající 
metodické materiály v oblas-
ti GRV o metodologii, jak pra-

covat s mýty a stereotypy v GRV, a re-
alizací seminářů jsme se zaměřili na 
prevenci přenosu stereotypů v GRV.

V  rámci programu se v  roce 2017 

pořádaly semináře „Jak na ně aneb 
Stereotypy ve výuce celospolečen-
ských témat“, „Interkulturním vzdělá-
váním a  prožitkem k  toleranci (Stere-
otýpek v  nás)“, „Nenávistné projevy 
na internetu“ a  workshop „V  našem 
městě se má stavět mešita?!“. Seminá-

řů se celkem zúčastnilo přes 100 pe-
dagogických pracovníků a pracovníků 
nevládních organizací. 

Pevně věříme, že účast na seminá-
řích byla pro vás přínosem a těšíme se 
na opětovné shledání v  novém roce 
2018!

ealizovali jsme sérii seminá-
řů „Stereotypy v komunikaci 
a  jak předcházet problé-

movým situacím s  uživateli”. Seminář 
se zaměřil na příklady dobré praxe 
z  českých i  zahraničních knihoven 
v  kontextu multikulturní společnosti. 
Nabízí prostor pro společné zamyšlení 
a inspiraci pro řešení problematických 
situací při komunikaci s  uživateli a  je 
veden z velké části s využitím zážitko-
vé pedagogiky.

Semináře proběhly ve třech knihov-
nách, a  to ve Studijní a  vědecké 
knihovně v  Hradci Králové, v  Krajské 
knihovně Vysočiny a  ve studovně 
Studijní a vědecké knihovny Ústí nad 
Labem. Všem dvaapadesáti knihovní-
kům děkujeme za účast!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY GRV A IKV 
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS GLOBÁLNÍ KNIHOVNA

R

R
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http://mkc.cz/cz/nabizime/jak-na-ne-aneb-prace-se-stereotypy-ve-vyuce-3
http://mkc.cz/cz/nabizime/jak-na-ne-aneb-prace-se-stereotypy-ve-vyuce-3
http://mkc.cz/cz/nabizime/stereotypek-v-nas-interkulturnim-vzdelavanim-a-prozitkem-k-toleranci-2
http://mkc.cz/cz/nabizime/stereotypek-v-nas-interkulturnim-vzdelavanim-a-prozitkem-k-toleranci-2
http://mkc.cz/cz/nabizime/stereotypek-v-nas-interkulturnim-vzdelavanim-a-prozitkem-k-toleranci-2
http://mkc.cz/cz/nabizime/stop-nenavistnym-projevum-seminar-pro-ucitele
http://mkc.cz/cz/nabizime/stop-nenavistnym-projevum-seminar-pro-ucitele
http://mkc.cz/cz/nabizime/simulacni-hra-pro-pedagogicke-pracovniky-v-nasem-meste-se-ma-stavet-mesita
http://mkc.cz/cz/nabizime/simulacni-hra-pro-pedagogicke-pracovniky-v-nasem-meste-se-ma-stavet-mesita


La Ngonpo (v ladačtině modrý průsmyk) je 
unikátní vzdělávací program, zaměřený na 
multikulturní a globální výchovu 12–16letých 
žáků a studentů. Více informací o programu 
najdete zde: www.la-ngonpo.org

Stále je možné vypůjčit si výstavu La Ngonpo. 
Výstava se skládá z 11 nástěnných plachet o roz-

měrech 75 x 100 cm, dobře se vyjímá například 
na chodbě. Je k dispozici zdarma,  

platíte pouze poštovné! 

Víte, co jsou to SDGs? Podívejte se na webové 
stránky Informačního centra OSN: 

www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelne-
ho-rozvoje-sdgs-2015-2030/

Objevte s naší interaktivní internetovou mapou 
historii multikulturní Prahy. Pamětníci, literáti, 
historici, umělci a antropologové vám pomocí 

textů, archivních i uměleckých fotografií a krát-
kých videí přiblíží místa, kde se psala nejen 

„velká“ historie, ale kde se odehrávaly každo-
denní životy Pražanů a Pražanek.  

Více informací najdete zde: praha.mkc.cz/

Chcete se podělit o své dojmy z projektu? Máte pro nás nějaká doporučení?  
Napište nám, uvítáme vaše komentáře!

Slyšíte o nás prvně a máte zájem o více informací?  
Kontaktujte nás na global.edu@mkc.cz.

pro vás  /  07 

Znáte web www.globalnirozvojovevzdelavani.cz? 
Naleznete na něm mnoho zajímavých informací 
a odkazů, včetně metodických materiálů, které 
můžete využít nebo se jimi inspirovat ve vašich 
hodinách! 

Zajímá vás literatura o multikulturních vzta-
zích, multikulturní výchovy vzdělávání, rozvoj 
a rozvojové vzdělávaní a další? Navštivte naši 
knihovnu, více informací: mkc.cz/cz/knihovna

Máte zájem o semináře a akce Multikulturního 
centra Praha? Sledujte aktuální nabídky na 
našich webových stránkách: mkc.cz

http://www.la-ngonpo.org
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/
http://praha.mkc.cz/
mailto:global.edu@mkc.cz
http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz
http://mkc.cz/cz/knihovna
http://mkc.cz

