
 

 

 

GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce 
 

Global schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty 
společnosti Člověk v Tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrem - Nový Jičín. Na mezinárodní úrovni je do projektu zapojeno 
šestnáct partnerů z deseti evropských zemí, kteří společně usilují o posílení role globálního vzdělávání 
ve vzdělávání žáků základních škol a cílenou přípravu pedagogů na práci s tématy současného světa.  

Míra začlenění Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky na základních školách se liší jak 
mezi jednotlivými školami, kraji, tak evropskými zeměmi. Liší se i míra integrace GRV do vzdělávacích 
systémů a strategií daných zemí. Přesto lze říci, že určitým společným znakem je převažující zaměření 
obsahu výuky žáků na evropský či národní kontext. Tento stav přitom nereaguje dostatečně na stále 
rostoucí potřebu vybavit děti hodnotami a kompetencemi nezbytnými pro život v současném 
globalizovaném světě, kde je potřeba den co den přijímat, třídit a kriticky nahlížet informace o dění 
v celosvětovém kontextu a zaujímat k nim postoj. 

Příprava učitelů na začlenění globální dimenze do výuky klasických předmětů pomocí tzv. 
průřezových témat není v ČR stále dostatečně ukotvena. Učitelé potřebují mít dostatek 
odpovídajících znalostí a dovedností pro kvalitní výuku GRV na školách a znát způsoby, jak motivovat 
žáky k přijetí odpovědnosti a přispívání k udržitelnému rozvoji. Současně existuje nedostatek dat a 
relevantních informací o praktickém začleňování GRV do výuky na základních školách. Ty přitom 
představují zásadní prostor pro posílení globálního občanství u co nejširšího spektra dětí a mladých 
lidí. 

 

 

 



 

 

 

 

Z uvedených důvodů reaguje projekt Global Schools na tyto potřeby na třech úrovních: systémové, 
praktické a celospolečenské.  

- V systémové rovině se zaměřuje na začlenění GRV do vzdělávacích strategií a školních 
vzdělávacích programů. O tématu GRV, cílech udržitelného rozvoje a další rozvojové agendě 
budou prostřednictvím projektu informovány tzv. místní autority, lidé s rozhodovací 
pravomocí na regionální a národní úrovni, úředníci a zástupci vedení škol.  

- V rovině praktické bude poskytnuta po dobu trvání projektu kontinuální podpora budoucím a 
stávajícím učitelům v systematickém začleňování globální dimenze do každodenní výuky na 
ZŠ. Intenzivní spolupráce bude probíhat se školami v Moravskoslezském kraji. 

- Na úrovni celospolečenské reaguje projekt na chybějící informovanost veřejnosti o globální 
problematice zvyšováním povědomí o Evropském roku rozvoje 2015 a Cílů udržitelného 
rozvoje prostřednictvím škol a žákovských projektů. 

 

V jaké fázi se projekt nachází? 

Projekt byl zahájen v dubnu 2015 a v tuto 
chvíli se jej účastní 12 základních škol 
z Moravskoslezského kraje. Každou školu 
v projektu zastupují dva učitelé, kteří jsou 
zapojeni do workshopů, zúčastní se 
výměnného programu s rakouskými učiteli a 
přípravy a ověřování metodik začleňujících 
témata globálního vzdělávání (lidská práva, 
aktivní občanství, životní prostředí atd.) do 
výuky na prvním a druhém stupni ZŠ. 
Současně připravujeme sérii školení na téma 
GRV pro studenty pedagogických fakult a 
další učitele ZŠ. Z hlediska systémové debaty plánujeme dvakrát ročně pořádat kulaté stoly se 
zástupci klíčových organizací v kraji a propojovat diskusi na regionální, národní a mezinárodní úrovni. 

 

Jakým způsobem se můžete zapojit do projektu?  

 

 

 

 

 

Kontakt: Veronika Endrštová, veronika.endrstova@clovekvtisni.cz, 778 411 275. 

Zmiňované tři úrovně zacílení projektu vybízejí k zapojení nejen základní školy a učitele, ale i další 
aktéry. Obce v tomto smyslu představují důležitého partnera nejen díky roli zřizovatele ZŠ, ale také 
coby aktéra ovlivňujícího fungování místní komunity. Rádi bychom vás proto přizvali ke spolupráci 
v těchto oblastech: 

 účast na kulatých stolech projednávajících začlenění GRV do vzdělávacích plánů základních 
škol (2x ročně během 3 let, celkem max 6 setkání) 

 účast na semináři k tématu Globálního rozvojového vzdělávání (plánováno na jaro 2016) 


