
 

 

 

 

Přehled vzdělávací podpory učitelů v rámci Výchovy 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

(VMEGS) 
 
Níže naleznete přehled organizací, na jejichž stránkách naleznete komplexní 

vzdělávací programy a metodické materiály zabývající se problematikou VMEGS. 

 Varianty – vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. 

Již více než 10 let nabízí informační servis 

a metodickou podporu v oblasti interkulturního 

(IKV) a globálního rozvojového vzdělávání 

(GRV). Nabídku kurzů, seminářů využije ročně okolo 1500 zájemců z řad pedagogů 

základních a středních škol, ale také studentů vysokých škol, pracovníků 

neziskových organizací a další. 

Hlavní cíle: 

 Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách 

 Výchova ke globální odpovědnosti 

Varianty nabízí pestrou škálu vzdělávacích kurzů, seminářů akreditovaných MŠMT. 

Účastníci jejich prostřednictvím získají nejen teoretické znalosti, ale především 

praktické dovednosti, jak tato témata začlenit do výuky i mimo ni. Kromě prezenčních 

setkání jsou nabízeny i e-learningové kurzy. Součástí nabídky jsou také publikace 

s konkrétními aktivitami  využitelnými ve výuce a  texty  k jednotlivým tématům. 

Hlavními partnery, se kterými Varianty dlouhodobě spolupracují, je několik desítek 

základních a středních škol v ČR. 

Naše nabídka 

Snahou vzdělávacího programu Varianty je především poskytnout pedagogům 

(současným i budoucím) informační a metodický servis v oblasti multikulturní 

a globální rozvojové výchovy. Za tímto účelem připravují pracovníci Variant 

nejrůznější vzdělávací semináře, kurzy, workshopy či projektové dny na školách 

a vytvářejí řadu výukových materiálů, které mohou učitelé a studenti pedagogických 

oborů využít ve své praxi. 

 

 



 

 

 

 

Program Varianty nabízí: 

 Kurzy – v této sekci najdete aktuální nabídku krátkodobých i dlouhodobých kurzů, 

seminářů, worhshopů a projektových dnů určených především pedagogům, 

studentům pedagogických oborů či školním týmům. 

 Publikace – tato sekce obsahuje souhrn publikací, které byly vydány vzdělávacím 

programem Varianty (či v rámci partnerství) na téma multikulturní a globální 

rozvojová výchova. Publikace jsou na stránkách k dispozici ke stažení 

v elektronické podobě, některé z nich si můžete objednat také v tištěné podobě 

prostřednictvím on-line formuláře (viz informace o jednotlivých publikacích). 

 Bulletiny – program Varianty vydává vždy jednou za půl roku informační bulletin 

o vzdělávacích novinkách společnosti Člověk v tísni. Najdete v něm informace 

nejen o nových projektech programu Varianty, ale také programu Jeden svět na 

školách, který se snaží oslovit studenty a jejich pedagogy prostřednictvím 

dokumentárních filmů. 

 Metodické listy – v této sekci naleznete velké množství praktických návodů 

věnovaných tématům multikulturní a globální rozvojové výchovy, které můžete 

využít ve školních hodinách. Aktivity lze vyhledávat podle témat nebo podle 

cílových skupin. 

 Pojmy – sekce zahrnuje souhrn stručných definic základních pojmů týkajících se 

multikulturní a globální rozvojové výchovy. 

Web: www.varianty.cz 

Více informací: varianty@clovekvtisni.cz 

Adresa: Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00 

Další: měsíční elektronická rozesílka novinek, 2 informační tištěné a stažitelné 

bulletiny do roka 

www.clovekvtisni.cz 
 

 

 

 



 

 

 

 

Organizace globálního rozvojového vzdělávání 

 ADRA, o. s. – Oddělení globálního rozvojového vzdělávání, 
Projekt PRVák 

Oddělení globálního rozvojového vzdělávání působí v rámci 

humanitární organizace ADRA od roku 2006. Přináší nové přístupy ke 

vzdělávání pro život v globalizovaném světě. Vzdělávací programy 

realizujeme na mateřských, základních a středních školách po celé ČR. 

Připravujeme outdoorové vzdělávací programy i pro školy v přírodě a letní 

příměstské tábory. Základním a mateřským školám nabízíme semináře o zapojování 

globálních témat do výuky. Semináře jsou prakticky zaměřené a nabízí úvodní 

seznámení s globálním rozvojovým vzděláváním pro celé učitelské sbory. 

Web: http://www.adra.cz/prvak 

Více informací: prvak@adra.cz 

Adresa: Klikatá 90c, Praha, 158 00 

 

 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, 
o. p. s. (ARPOK) 

ARPOK patří od roku 2004 mezi klíčové organizace globálního 

rozvojového vzdělávání (GRV). 

Pracujeme s těmito cílovými skupinami: 

1/ žáci a studenti: nabízíme výukové interaktivní programy, ve kterých s žáky 

diskutujeme např. o lidských právech, chudobě, migraci. Žáci a studenti zde kriticky 

přemýšlí o informacích a následně vyhodnocují, jaké mají globální problémy dopady 

i na ně, popř. jak s těmito problémy mohou oni sami pomoci. 

2/ učitelé: učitelé jako multiplikátoři přináší témata GRV do škol, nabízíme jim 

metodickou podporu formou interaktivních seminářů, kde si mohou dané aktivity 

vyzkoušet, a metodické příručky s aktivitami do výuky, dále nabízíme v rámci 

konzultačního centra metodickou podporu v podobě přípravy aktivit pro výuku. 

3/ veřejnost: realizujeme besedy – tzv. rozvojové večery, jejichž cílem je seznámit 

publikum s aktuálními otázkami světa a vést jej k odpovědnosti za to, co se děje 

kolem nás. 

http://www.adra.cz/prvak
mailto:prvak@adra.cz


 

 

 

 

Web: www.arpok.cz 

Více informací: grv@arpok.cz 

Adresa: U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc 

 

 Cassiopeia – základní článek Hnutí Brontosaurus Forest 

Cassiopeia vznikla v roce 1995 při základním článku 

Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je 

vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, 

mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu 

prostředí. 

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání se zaměřuje především na globální 

problémy a jejich dopad na lidi a životní prostředí. Hlavní okruhy aktivit tvoří výukové 

programy pro školní kolektivy, školní projekty a metodická podpora učitelů. 

Cassiopeia spolupracuje se školami všech typů na Českobudějovicku i v celém 

Jihočeském kraji. Organizace je školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým 

pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cassiopeia je členem 

sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Web: www.cegv-cassiopeia.cz 

Více informací: mkv@cegv-cassiopeia.cz 

Adresa: Jizerská 4, 370 11 České Budějovice 

Další: měsíční elektronický Infoservis o multikulturním dění v Jihočeském kraji; 

čtvrtletní balíček informačních a metodických materiálů „Podaná ruka – Inspirace pro 

multikulturní výchovu“ 

 

 Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (DČCE 
– HRP) 

DČCE – HRP se věnuje neformálnímu rozvojovému 

vzdělávání dětí a mládeže převážně z řad církevních 

zájmových sdružení.  Snažíme se přiblížit témata 

http://www.arpok.cz/
mailto:grv@arpok.cz
http://www.cegv-cassiopeia.cz/
mailto:mkv@cegv-cassiopeia.cz


 

 

 

 

globální rozvojové spolupráce prostřednictvím zážitkových metod a krátkých 

seminářů, ale také skrze články v periodicích. 

Dále také pořádáme výstavy a přednášky pro veřejnost na témata rozvojové 

spolupráce v zemích, ve kterých působíme. Jedná se především o Etiopii. 

Tematicky se v rámci globálního rozvojového vzdělávání zaměřujeme hlavně na 

sociální problematiku a ekonomické souvislosti. Naše moto „Stavíme lidi na nohy“ 

poukazuje na naši snahu podporovat projekty, jejichž cílem je, aby se lidé 

v nepříznivých životních situacích znovu postavili na nohy.  Tuto myšlenku také 

předáváme dál v rámci globálního rozvojového vzdělávání. 

Web: http://hrp.diakonie.cz/ 

Více informací: hrp@diakonie.cz 

Adresa: Belgická 22, Praha 2 

Další: čtvrtletní elektronický zpravodaj 

 

 EDUCON, občanské sdružení 

Posláním o. s. EDUCON je šíření know-how, informací 

a zkušeností z různých oblastí hospodářství ČR do 

rozvojových a transformujících se zemí. V letech 

2000−2012 realizoval více jak 45 projektů, kterými prošlo na 900 účastníků 

z rozvojových a transformujících se zemí. 

Od roku 2004 se věnuje intenzivně osvětové činnosti se zaměřením na naplňování 

Rozvojových cílů tisíciletí. Osmým rokem je koordinátorem kampaně Česko proti 

chudobě, ve které se sdružily české nevládní a neziskové organizace (aktuálně 56), 

které se věnují oblasti humanitární a rozvojové pomoci, genderové, životnímu 

prostředí, dobrovolnictví apod. Kampaň je součástí celosvětové Globální výzvy 

k akcím proti chudobě (GCAP). 

EDUCON se dále podílí na projektech EU pro MDGs - např. Média pro MDGs, 

Životní styl dle MDGs, Přístup k energiím pro chudé v subsaharské Africe k dosažení 

MDGs. 

Web: www.educon.cz, www.ceskoprotichudobe.cz 

Adresa: Tesaříkova 1027/2, Praha 10, 102 00 

http://hrp.diakonie.cz/
mailto:hrp@diakonie.cz
http://hrp.diakonie.cz/registrace/
http://www.educon.cz/
http://www.ceskoprotichudobe.cz/


 

 

 

 

 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit 

Vzdělávací projekty INEX-SDA vznikají na základě iniciativ mladých lidí, kteří 

absolvovali různé dobrovolnické projekty. Cílem těchto projektů je 

podporovat aktivní občanství a vzbudit zájem o témata globální výchovy. V 

této oblasti se zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním, mezikulturním 

poznáváním a mezinárodním dobrovolnictvím. Tématům se věnujeme převážně skrz 

metody neformálního vzdělávání v podobě seminářů, besed, víkendových školení, 

ale také prostřednictvím spolupráce se středními školami. INEX-SDA je členem 

evropské sítě GLEN, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých v oblasti GRV, 

pravidelně organizujeme kampaň Fotbal pro rozvoj, která spojuje fotbal a témata jako 

rozvojová spolupráce a globální odpovědnost. V rámci projektu Stereotýpek v nás 

spolupracujeme se středními školami na tématech spojených s interkulturní 

problematikou. 

Web: www.inexsda.cz 

Více informací: vzdelavani@inexsda.cz 

Adresa: Varšavská 30, Praha 2, 120 00 

 

 Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 

MKC Praha je občanské sdružení, které se zabývá otázkami 

spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice 

i v jiných částech světa. Svých cílů dosahuje prostřednictvím 

vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, úředníky, 

knihovníky, zaměstnance firem, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, 

mezinárodní semináře, veřejné debaty, konference, diskuse, provozujeme 

internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce 

o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna. 

V oblasti multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání realizuje MKC Praha 

dva projekty. Projekt La Ngonpo je zaměřený na podporu partnerské spolupráce 

mezi českými a indickými školami a zároveň zvyšuje povědomí veřejnosti v oblasti 

rozvojových témat. Projekt Stereotýpek v nás usiluje o prevenci stereotypního 

a předsudečného uvažování a chování u studentů středních odborných škol. 

Web: www.la-ngonpo.org, www.mkc.cz, stereotypek.mkc.cz 

Více informací: projects@mkc.cz nebo education@mkc.cz 

http://www.inexsda.cz/
mailto:vzdelavani@inexsda.cz
http://www.la-ngonpo.org/
http://www.mkc.cz/
http://stereotypek.mkc.cz/
mailto:projects@mkc.cz
mailto:education@mkc.cz


 

 

 

 

Adresa: Vodičkova 36, Praha 1, 116 32 

Další: newsletter vydávaný týdně obsahující monitoring tisku 

 

 Občanské sdružení M.O.S.T. 

Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v roce 2004 v Ostravě. 

Zabýváme se rozvojovou a humanitární  pomocí, realizujeme kulturně 

vzdělávací akce pro školy i veřejnost.  Naším posláním je podpora 

vzdělanosti a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu a v indických 

Himálajích. Pomáháme tisícům dětí, mnichům a mniškám, nomádům a starým lidem 

bez rodin. Poznáváním druhých nejlépe poznáte sami sebe. 

Vzdělávací projekt „Tibet a Barma“ je určen školám i veřejnosti v ČR. Zvyšujeme 

povědomí o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím 

provázaných interaktivních vzdělávacích aktivit. Naše kurzy i workshopy lektorují 

zkušení odborníci na rozvojovou spolupráci, pedagogiku, psychologii, Tibeťané 

i Barmánci. 

Nabízíme: akreditované kurzy, workshopy pro MŠ, ZŠ, SŠ, přednášky, výstavy, 

metodiky a metodickou podporu, interaktivní webové stránky www.tibet-barma.cz 

Web: www.protibet.org 

Více informací: karin@protibet.org 

Adresa: Tilschové 5, Ostrava, 70900 (kanceláře: Ostrava, Olomouc) 

Další: měsíční aktuality 

 

 NaZemi – Centrum globálního rozvojového vzdělávání 

Centrum globálního rozvojového vzdělávání (oddělení nevládní neziskové 

organizace NaZemi – společnosti pro fair trade) se věnuje 

metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její 

zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje 

vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické 

myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti. Je členskou 

organizací SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání. 

http://www.mkc.cz/cz/newsletter.html
http://www.protibet.org/
mailto:karin@protibet.org
mailto:karin@protibet.org


 

 

 

 

Podporuje pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím 

akreditovaných metodicko-tematických seminářů a dlouhodobých kurzů, 

vytvářením didaktických materiálů pro výuku či službami knihovny. Realizuje 

vzdělávací programy pro žáky a studenty. Nabízí také výstavy přímo do škol. 

Tematicky se v rámci globálního rozvojového vzdělávání zaměřuje především na 

sociální a environmentální souvislosti mezinárodního obchodu a produkce (lidská 

práva a pracovní podmínky,  zodpovědná spotřeba, fair trade a další). 

Web: www.nazemi.cz/vzdelavani 

Více informací: vzdelavani@nazemi.cz 

Adresa: Kounicova 42, Brno, 602 00 

Další: měsíční elektronický Zpravodaj pro učitele 

 

Na závěr uvádíme přehled www adres center poskytujících vzdělávání v oblasti 

VMEGS: 

www.globalnirozvojovevzdelavani.cz 

www.fors.cz/cs/globalni-rozvojove-vzdelavani 

 

http://www.nazemi.cz/vzdelavani
mailto:vzdelavani@nazemi.cz
http://www.nazemi.cz/
http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/
http://www.fors.cz/cs/globalni-rozvojove-vzdelavani

