
Zpravodaj
září 2013

Milí učitelé, milí studenti,

V tomto čísle Zpravodaje se ohlížíme za loňským ročníkem 
Světové školy. Chceme se s Vámi podělit o výstupy  
ze závěrečného workshopu, především o hodnocení projektu 
a zkušenosti zapojených škol. Potěšilo nás, s jakou chutí 
studenti prezentovali výsledky své celoroční práce,  
za podpory svých učitelů. 

Certifikované školy budou dále pokračovat ve svém zkoumání 
globálních otázek, teď už jako zkušenější partneři.

Současně zahajujeme další ročník certifikace a jsme zvědavi, 
co tento rok přinese a jaká témata pro místní akce školní 
týmy letos objeví.

Přejeme vám příjemné čtení a úspěšný školní rok

Tým Světové školy
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Co se děje ve Světové škole

I ČESKÉ ŠKOLY MOHOU 
BÝT SVĚTOVÉ!

Jedenáct nových škol se v červnu stalo Světovými.	
Certifikáty	 jsme	jim	společně	s	Adrou	předali	za	účasti	
vzácných	hostů,	mezi	kterými	byl	např.	Ivan	Jukl,	vrchní	
ředitel	ekonomické	sekce	MZV,	Jiřina	Tichá,	vedoucí	od-
dělení	předškolního,	základního	a	základního	umělecké-
ho	vzdělávání	MŠMT,	a	samozřejmě	Světová inspektor-
ka Simona Babčáková.

Slavnostní	den	zahájily	prezentace	školních	týmu,	poté	
následovalo	 sdílení	 zkušeností	 z	 celoročního	 projekto-
vého	života.	Učitelé i žáci si odpoledne užili prohlíd-
ku Muzea Karla Zemana.

Atmosféru	na	závěrečném	workshopu	můžete	vidět	na	
fotkách.	

Na	mapce	se	podívejte,	kde	všude	se	nalézá	dohromady	
už	30	škol,	které	se	pyšní	titulem	Světová	škola.

 

ZŠ Vsetín Rokytnice

1st International School of Ostrava

OA Jihlava 

Open Gate Boarding School, 
Babice, Říčany u Prahy

The English College in Prague

Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno

Gymnázium Příbram 

Gymnázium Dr. K. Polesného, Znojmo 

IUVENTAS – Soukromé 
gymnázium a SOŠ Ostrava

Gymnázium K. Čapka, Dobříš

ZŠ Příbor,
Dukelská 

Mendelova střední škola, Nový Jičín

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, 
Vrbno pod Pradědem

OA a JŠ s právem státní 
jazykové zkoušky, Znojmo

SŠ a JŠ s právem státní 
jazykové zkoušky, 
Volyně

ZŠ a MŠ Deblín 

Hotelová škola
Plzeň

ZŠ Jana Babáka, Brno

OA Ostrava Poruba 

Gymnázium Kadaň

SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec

Gymnázium 
Mnichovo Hradiště

ZŠ Zámecká, 
Litomyšl

SPŠ Rakovník
Gymnázium ALTIS Praha

OA a VOŠE Tábor

ZŠ Šumperk, 
Šumavská

ZŠ a MŠ Šrámkova, 
Opava

SPŠ chemická Brno

Gymnázium, Havířov-Město

http://www.ceskaskola.cz/2013/09/je-ceska-skola-pripravena-na-21.html?spref=fb
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Co se děje ve Světové škole

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP
Sdílení	 zkušeností	 zapojených	 škol	 proběhlo	 formou	
Open	 space.	Učitelé	 sami	navrhli	 otázky,	 které	by	 chtě-
li	 společně	 s	 kolegy	 a	 studenty	prodiskutovat.	 Výstupy	
z	jednotlivých	diskusních	skupin	jsme	pro	vás	zachytili:

1. JAK PODLE VÁS PRÁCE NA VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH PROJEKTECH 
OVLIVŇUJE POSTOJE ŽÁKŮ?

 o ponaučení,	aktivní	přístup	k	řešení	problémů
 o pochopení	smyslu	práce;	změna	názoru
 o lepší	vztah	k	řešení	problémů
 o naučíme	se	vystupovat	před	publikem	 
(KULTIVOVANĚ)

 o jsou	schopni	dál	šířit	své	poznatky/názory
 o spřátelit	se	s	učitelkami	mimo	školu
 o upevnění	třídního	kolektivu
 o osamostatnění;	zvyšující	se	komunikační	 
schopnosti

 o rozvoj	kolektivní	schopnosti	spolupráce
 o vyšší	zájem	o	problémy	v	regionu	/	ve	světě
 o větší	šance	při	přijetí	na	VŠ	(aktivní	studenti	mají	
větší	šanci)

 o touha	po	dobrovolnické	práci

2. JAKÝM ZPŮSOBEM MOTIVOVAT 
(OSTATNÍ) UČITELE, ABY SE GRV 
INTENZIVNĚ ZABÝVALI I ONI?

 o jít	příkladem	ostatním	–	ukázka	vlastní	práce
 o požádat	o	pomoc	kolegu	–	nějaká	maličkost:	 
kontakt,	zprostředkování	setkání	apod.

 o Očekávat	spíše	méně	a	chválit!
 o přesvědčit	o	smysluplnosti	(vazba	na	praxi)
 o prozíravé	vedení

 o prestiž	–	boj	o	žáky
 o udržovat	kontakt	a	sdílet	zkušenosti	s	motivo-
vanými	školami	–	zastřešeno	např.	neziskovou	
organizací

 o pozvání:	pojď	s	námi	do	projektu	–	obrana	proti	
vyhoření

 o na	přátelské	vlně	se	lépe	oslovuje	a	zapojuje
 o je	to	hra	–	apel	na	hravost
 o nejen	morální	odměna

3. JAK SE VÁM SPOLUPRACOVALO S DALŠÍMI 
SUBJEKTY (JINÉ ŠKOLY, MĚSTO ATD.)?

 o Pokud	není	terén	„osahaný“	–	funguje	pro	lepší	
zorientování	briefing	paper	–	stěžejní	je	komuni-
kace

 o Přicházet	dobře	naladěn,	usmívat	se	–	 
najít	míru	v	příjemném	vystupování

 o Mít	na	schůzku	dostatek	času,	zbytečně	nepospí-
chat;	umět	říct	podstatné	jednoduše	a	stručně

 o Důležité	vědět,	na	koho	se	obrátit	–	najít	„správ-
nou	osobu“

 o Příležitost	pro	dlouhodobější	spolupráci,	zviditel-
nit	se	(partner),	dá	se	očekávat	pomoc	i	při	jiných	
akcích

 o Město	oceňuje,	když	se	škola	účastní	jeho	akcí	
(např.	Den	Země);	starosta	si	udělá	čas,	když	je	to	
spojeno	i	s	prezentací	města

 o Někdy	pomohou	osobní	kontakty
 o Problematická	spolupráce	„na	dálku“
 o Pro	přitáhnutí	„partnerů“	(v	jednání)	pomáhá,	 
že	jsme	součástí	Světové	školy

 o Vyplácí	se	dlouhodobá	spolupráce	
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Co se děje ve Světové škole 

4. JAK JSTE SE VYPOŘÁDALI  
S ČASOVOU TÍSNÍ PŘI PŘÍPRAVĚ 
VAŠEHO VLASTNÍHO PROJEKTU?

 o Dlouhodobé	zkušenosti:	vlastní	přesný	plán	–	žáci	
ho	převzali	–	na	základě	návrhu	ze	Světové	školy

 o Překážky	typu:	prostory	bez	elektřiny,	předělávání	
filmu

 o Základem	je	dobrý	tým	a	komunikace
 o Přístup	jednotlivých	lidí	jako	příčina	vzniku	časové	
tísně

 o Počasí
 o Když	něco	chci,	musím	si	o	to	(opakovaně)	říct
 o Uvolnění	z	vyučování

5. JAK PRACOVAT S VEŘEJNOSTÍ?
 o Mluvit	„jazykem	lidí“	–	umět	pořádně	vysvětlit	
pojmy,	bez	vyzvání	(např.	gender	–	srozumitelně)

 o Vstřícnost
 o Jak	získat	zájem	veřejnosti?

• Zmapování	možností	školy	a	okolí
• Možnosti	propagace:
• Spolupráce	s	konkrétním	novinářem
• „Studentský	dopisovatel“	–	píše	do	regionál-

ních	novin
• Pravidelné	články	školy	do	regionálního	

tisku
• Školní	web	(rodiče	jej	sledují)
• Školní	zpravodaj	pro	rodiče
• Přednáška	v	rádiu
• Kabelová	televize
• Prezentace	v	kině	(krátký	spot)
• Facebook,	nová	média
• Informovanost	mezi	řediteli	škol	–	 

zaručí	účast	studentů
• Zapojení	města,	firem
• Sněhová	koule	–	získávání	zájmu	veřejnosti	

díky	pozitivním	zkušenostem

 o Jak	získat	a	zapojit	publikum	při	místní	akci?	
• Organizovat	akci	na	místech,	kde	publikum	

je:	autobusové/vlakové	nádraží
• Vyrazit	ven	ze	školy	k	lidem,	do	jiných	škol,	

do	domovů	mládeže,	domovů	důchodců..
• Banery	a	informativní	panely	před	akcí,	bě-

hem	akce,	i	poté

• Letáčky	rozdávané	při	akci
• Vypustit	při	akci	héliový	balón	s	informace-

mi	(nápad	ze	SPŠ	)

• Jak veřejnost opravdu motivovat k za-
pojení? Aby nepřišli jen jako do divadla. 
Aby veřejnost i žáci vzali akci za svou...
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Co se děje ve Světové škole 

Více informací získáte na www.varianty.cz/svetovaskola

Co vám ocenění Světová škola přinese?

Certifi kát je udělován vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. 

Projekt byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí 
České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.

 Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky 
žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? 

Chcete připravit žáky na reálný život v globalizovaném světě?

 Prestiž, díky které se vaše škola stane výjimečnou.

 Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, 
ve kterém žijí a podporuje je v jeho aktivním vytváření.

 Máte možnost účastnit se akreditovaných seminářů o globálních 
tématech zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).

 Získáte metodickou podporu při zařazování průřezových témat do výuky.

Tímto oceněním se v současné době pyšní 30 českých základních 
a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

UČ SE! — ZJIŠŤUJ! — JEDNEJ!

Staňte se prestižní 
Světovou školou!

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2013 
na katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
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Co se děje ve vaší škole

HODNOCENÍ LOŇSKÉHO 
ROČNÍKU

Ze	závěrečných	zpráv	loňského	ročníku	jsme	pro	vás	vybra-
li	některé	odpovědi	na	dvě	otázky,	které	se	týkali	hodno-
cení	vašich	místních	akcí	a	také	realizace	projektu	Světová	
škola	celkově:

 o Jak akci hodnotíte? Co se podařilo a co byste udě-
lali příště jinak?

 o Co vám osobně realizace projektu Světová škola 
přinesla?

UČITELÉ A STUDENTI Z GYMNÁZIA KADAŇ

Šárka Lendvorská:	 V	 případě	 úspěšné	 realizace	 mají	
studenti	 ze	 své	 práce	 dobrý	 pocit	 a	 jsou	 motivování	
k	dalším	aktivitám.	

Dita Kuchtaninová:	Mnoho	 nového	 se	 díky	 této	 akci	
naučí	nejen	 studenti,	 ale	 i	pedagogové.	Mám	radost	 z	
ocenění,	kterého	se	naší	škole	za	tuto	práci	dostane.	Le-
tos	 poprvé	 učím	globální	 výchovu,	 díky	 Světové	 škole	
jsem	získala	mnoho	materiálu	a	 informací,	které	mohu	
využít	při	své	práci.

Karolína Frimlová:	MINI	GLOBE	GAMES	jsou	přínosem	
jak	pro	účastníky,	kteří	se	naučí	spolupráci	mezi	sebou	a	
přitom	si	poměří	své	znalosti	s	ostatními,	tak	pro	orga-
nizátory,	kteří	se	dostanou	k	úkolům,	které	by	bez	této	
soutěže	nemuseli	mít	příležitost	poznat.

Barbora Metličková:	 Během	 přípravy	 projektu	 jsme	
měli	příležitost	vyzkoušet	si	věci,	které	si	normální	člo-
věk	jen	tak	nevyzkouší.	

UČITELÉ A ŽÁCI ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY ZÁMECKÁ V LITOMYŠLI

Stanislav Švejcar:	Díky	realizaci	projektu	Světová	škola	
jsem	především	daleko	 více	 poznal	 své	 žáky	 a	 více	 se	
seznámil	s	tím,	co	je	jako	nastupující	generaci	zajímá,	jak	
se	na	věci	kolem	sebe	dívají.

Ondřej Vomočil:	 Projekt	mi	 přinesl	mnoho	 zkušenos-
tí,	ať	už	budu	mluvit	o	práci	s	našimi	žáky	nebo	jiném	
náhledu	na	vyučovací	hodiny	(lekce),	které	člověk	dělá	
s	naprostou	 samozřejmostí	 a	možná	už	 i	 trochu	 stere-
otypně.

Adéla Šteflová:	Myslím	si,	že	akce	Světové	školy	se	vel-
mi	 podařila	 a	 že	 nejen	my	 žáci,	 ale	 i	 ostatní	 účastníci	
strávili	příjemné	odpoledne	a	nebrali	to	jako	ztrátu	času.

Dříve	jsme	o	gender	(rovnosti	mezi	muži	a	ženami)	doma	
moc	nemluvili,	ale	při	tomto	projektu	jsem	si	uvědomila,	
jak	je	důležité	o	takovýchto	tématech	aspoň	mluvit.

ŘEDITEL ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ŠUMAVSKÁ V ŠUMPERKU

Viktor Verner:	 Z	 pozice	 ředitele	 školy	 jsem	 si	 ověřil	
schopnosti	 vybraných	 pedagogických	 pracovníků	 při	
práci	na	projektu,	a	to	i	ve	ztížených	personálních	pod-
mínkách.

UČITELÉ Z OBCHODNÍ AKADEMIE TÁBOR

Jana Studničková:	Studenti	si	uvědomili,	že	začali	pře-
mýšlet	o	věcech,	které	by	je	dříve	spíš	ani	nenapadly.

Václav Lukeš:	Škola	nemusí	být	 jen	o	sezení	v	 lavicích,	
ale	že	může	být	i	velkou	zábavou.	

Asi	 největší	 odměnou	 byl	 úsměv	 na	 tvářích	 studentů	
a	možnost	prosazení	i	méně	nadaných	jedinců.

Foto:	http://creativecommons.org

	  

http://creativecommons.org
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STUDENT Z GYMNÁZIA ALTIS V PRAZE

Filip Jelínek:	Projekt	oceňuji	 jako	cennou	přípravu	do	
budoucího	profesního	života.

STUDENT ZE SPŠ CHEMICKÉ V BRNĚ

Ctibor Štipský:	Díky	projektu	 jsem	mohl	navázat	kon-
takty	se	studenty	z	jiných	tříd	a	mohl	vidět	učitele	z	jiné-
ho	pohledu	než	z	lavice.

UČITEL Z GYMNÁZIA HAVÍŘOV

Petr Šimek	 –	 Poznání,	 že	globální	 témata	nejsou	mla-
dým	lidem	cizí.	Že	pro	dobrou	věc	jsou	ochotni	obětovat	
vlastní	volný	čas,	značné	úsilí	a	spoustu	nápadů.

UČITELKA ZE SPŠ STROJNÍ 
A ELEKTROTECHNICKÉ V LIBERCI

Vladimíra Hoření:	Představení	globálních	problémů	in-
teraktivními	metodami	je	pro	studenty	jistě	přitažlivější	
způsob	výuky	než	odpřednášená	teorie	z	učebnic.

UČITELÉ A STUDENTI ZE SPŠ EMILA 
KOLBENA V RAKOVNÍKU

Učitelé:	Poznání,	že	máme	studenty,	na	které	se	dá	spo-
lehnout,	 kteří	 se	umí	 zapojit	 do	práce,	 na	 které	 záleží.	
Seznámila	 jsem	se	blíž	 s	některými	celosvětovými	pro-
blémy	a	možnostmi,	jak	tato	témata	zařadit	do	výuky.

Ondřej Hanzlík:	Konečně	měla	matika	smysl	i	pro	školu	
–	dělal	jsem	v	týmu	ekostopa	školy	a	dávali	jsme	návrhy	
řediteli	na	zlepšení.

Jakub Kochánek:	 Bavilo	mě	 s	 klukama	 přemýšlet,	 jak	
naše	téma	říct	dál,	aby	se	lidi	ptali.

Jakub Husák:	Co	jsme	si	připravili,	chceme	další	školní	
rok	udělat	pro	základky	u	nich	na	škole.	Budeme	nezá-
vislí	na	počasí	a	taky	budeme	vědět,	pro	koho	konkrétně	
to	děláme.

Foto:	Matěj	Stránský

Co se děje ve vaší škole
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ŘEDITELKA A UČITELKA ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY ŠRÁMKOVA V OPAVĚ

Ivana Chramostová:	Zaujal	mě	zájem	žáků,	se	kterým	
sledovali	 danou	 problematiku,	 jejich	 aktivita	 při	 vyhle-
dávání	informací	k	tématu.

Tento	projekt	velmi	obohatil	práci	celé	školy.

Eva Halfarová:	Žáci	se	naučili	komunikovat	a	vycházet	
s	 cizími	 lidmi,	 klást	 jim	otázky,	 naslouchat	 a	 to	 hlavně	
v	prostorách	mimo	 školu.	 Žáci	 také	o	problematice	 in-
formovali	(vzdělávali)	své	rodiče	a	známé.	

Co se děje ve vaší škole
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UČEBNÍ JEDNOTKY (LEKCE)

Přehled	UJ,	které	vytvořili	učitelé	ze	zapojených	škol.	Tyto	UJ	budou	mít	Světové	školy	k	dispozici	na	webu	Variant	
a	Adry	v	záložce	Pro	zapojené	školy	pod	heslem:

Foto:	Matěj	Stránský

Škola Autor Název učební jednotky

ZŠ	Zámecká,Litomyšl S.	Švejcar Lidská	práva	v	minulosti	a	současnosti

ZŠ	Zámecká,Litomyšl S.	Švejcar,	O.	Vomočil Země	–	domov	národů	a	kultur

ZŠ	Zámecká,Litomyšl S.	Švejcar,	O.	Vomočil Cesta	do	školy

G	Kadaň D.	Kuchtaninová Dětská	práce

G	Kadaň D.	Kuchtaninová Globalizace

G	Kadaň D.	Kuchtaninová Chudoba

ZŠ	Opava E.	Halfarová Migrace

ZŠ	Opava E.	Halfarová Příběhy	uprchlíků

ZŠ	Opava I.	Chramostová,	A.	Zapletalová Uprchlictví	očima	žáků

ZŠ	Šumperk V.	Verner Rozvojová	pomoc	ČR	Mongolsku

ZŠ	Šumperk I.	Kampová Zločiny	proti	lidskosti	za	2.	sv.	války

ZŠ	Šumperk Z.	Zatloukalová Dětská	práce

OA	Tábor M.	Míková Bargoti	a	Loteři

OA	Tábor R.	Radimecký Fair	trade

OA	Tábor R.	Radimecký Nerovnosti	ve	světě

G	Mnichovo	Hr P.	Mazánek Diktatury	v	současném	světě

G	Mnichovo	Hr Y.	Řehořková Politika	jednoho	dítěte

G	Mnichovo	Hr I.	Dobiášová Genocidy

G	Altis	Praha J.	Koliáš Biblická	migrace

G	Altis	Praha V.	Fišerová Campaigners	(Bojovníci	za	lepší	svět)

G	Altis	Praha P.	Šrůta Poválečné	Německo	v.	poválečné	ČSR

Co se děje ve vaší škole
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G	Havířov K.	Kyjovská Lidská	práva	–	diskriminace,	porušování	LP

G	Havířov A.	Supík Globální	oteplování	–	tání	ledovců

G	Havířov Y.	Pufferová Exkurze	do	čistírny	odpadních	vod	v	Těrlicku

SPŠCH	Brno M.	Hallová Co	pro	Čechy	znamená	globalizace	 
a	s	čím	si	ji	spojují

SPŠCH	Brno M.	Dujka Extremismus	a	lidská	práva

SPŠCH	Brno J.	Kolář Význam	a	rizika	médií	v	demokratické	společnosti

SPŠSE	a	VOŠ	Liberec Z.	Bernátová Lidská	práva

SPŠSE	a	VOŠ	Liberec Z.	Bernátová Sjednocená	Evropa

SPŠSE	a	VOŠ	Liberec Z.	Bernátová Vznik	a	vývoj	kolonií

SPŠ	Rakovník M.	Tesařová Osobní	ekostopa

SPŠ	Rakovník T.	Kejlová Základní	lidská	práva	a	jejich	porušování	

SPŠ	Rakovník M.	Tesařová Ekostopa	školy

Kontaktujte nás! 
Kateřina Sobotková
email: katerina.sobotova@clovekvtisni.cz
telefon: 222350817
mobil: 604204379
www.varianty.cz

Tereza Čajková
email: tereza.cajkova@adra.cz
e-mail: tereza.cajkova@adra.cz
mobil: 734795307
www.adra.cz/prvak

www.varianty.cz
www.adra.cz/prvak
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Co se děje u nás aneb Inspirace pro Vás

Program globálního rozvojového  
vzdělávání

V	 rámci	programů	globálního	 rozvojového	vzdělá-
vání	pro	žáky	ZŠ	a	pro	studenty	SŠ	nabízíme	nový	
cyklus	 workshopů	 na	 téma	 „Odpovědná spotře-
ba“	a	cyklus	programů	o	participaci,	dobrovolnictví	
a	dárcovství	„Je libo změna? Zapoj se!“.

Nabízíme	akreditované semináře pro pedagogy 
k	 tématu	 zapojení	VMEGS	do	 výuky	 a	 inspirativní	
lekce	ke	globální	dimenzi	ve	výuce.

www.adra.cz/prvak

Nadace ADRA: Cena Michala Velíška

„Jediné, co je zapotřebí k tomu, aby zlo vítězilo, je, aby 
dobří lidé nic nedělali.“
Edmund	Burke

Šli	jste	někdy	po	ulici	a	viděli,	jak	muž	bije	ženu	nebo	
kluci	mladšího	kamaráda?	Stali	jste	se	svědky	situace,	
kdy	někdo	bezvládně	ležel	na	zemi	a	potřeboval	po-
moc?	Anebo	jste	slyšeli	křik	člověka,	kterého	někdo	
jiný	ohrožoval	jen	proto,	že	měl	jinou	barvu	kůže	či	
nějaký	handicap?	Pokračovali	 jste	ve	své	cestě	dál,	
zastavili	se	a	dívali,	co	se	bude	dít,	zavolali	jste	policii	
či	záchranku,	nebo	jste	se	snažili	aktivně	pomoci?

Znáte	někoho,	kdo	neváhal	zakročit	proti	násilí,	jehož	
se	stal	náhodným	svědkem?	Někoho,	kdo	projevil	mi-
mořádnou	statečnost?	Zapojte	se	do	projektu,	který	
se	snaží	vést	lidi	k	odvaze	a	touze	pomáhat	a	připo-
míná	hodnoty,	jež	by	se	nikdy	neměly	vytratit.

ZAŠLETE	NÁM	PŘÍBĚH	HRDINSTVÍ,	 a	 přihlaste	 tak	
svého	hrdinu	na	Cenu	Michala	Velíška	pro	rok	2013!

Můžete	tak	učinit	do	11.	října	zde.

www.adra.cz/nadace-adra/cena-michala-veliska

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni pořádá
dvoudenní seminář globálního rozvojového vzdělávání 

pro pedagogy

Být a nebýt bit…
aneb Lidská práva

Termín: 11. – 12. 10. 2013
Místo konání: Kaprálův mlýn – Ochoz u Brna

Témata semináře: lidská práva v dnešním světě • základní cha-
rakteristika lidských práv • mechanismy na ochranu lidských práv • 
diskriminace a svoboda projevu • dětská práva a právo na vzdělání 
• lidská práva, konflikty a terorismus • rozvoj a lidská práva • vliv 
ekonomické globalizace na lidská práva • role občanské společnosti 
a jedince v prosazování rovných příležitostí

Kromě nových znalostí o lidských právech účastníci získají: 
dovednosti, jak používat interaktivní metody ve vyučování • inspira-
ci, jak začleňovat vybraná témata do výuky • podpůrné informační  
a metodické materiály

Absolventi semináře získají certifikát. Seminář je akreditován MŠMT ČR.

Kurz je otevřen všem pedagogům, kteří o něj projeví zájem. Kapacita 
kurzu je 20–25 účastníků.

Na seminář je nutné se přihlásit nejpozději do 29. 9. 2013.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit na naší internetové stránce 
www.varianty.cz v sekci Naše nabídka v záložce Kurzy zde.

S dotazy nás kontaktujte na tel. 222 350 817 nebo e-mailem na  
katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz. 

Seminář je hrazen z prostředků EU, ČRA a MZV ČR, včetně ubytování  
a stravování. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů pouze náklady na dopravu.

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

Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 350 817
www.clovekvtisni.cz

www.varianty.cz 

http://www.adra.cz/prvak/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly%232.%20stupe_
http://www.adra.cz/prvak/nabidka-pro-skoly/stredni-skoly/programy-pro-studenty
http://www.adra.cz/prvak
http://tn.nova.cz/zpravy/cena-mv/hledame-hrdiny-posilejte-nominace-na-cenu-michala-veliska.html 
http://www.adra.cz/nadace-adra/cena-michala-veliska
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Nebuď Guma  
a zapoj se  

taky!

Jak se můžeš do soutěže zapojit?
Zkus prozkoumat téma občanství a vytvořit komiksový 
příběh  zaměřený na řešení otázek, které s letošním 
tématem souvisí. PřijD s originálním nápadem a staň se 
autorem komiksů nejen s hrdiny Bohouš a Dáša!

Kdo může letos soutěžit?
Jednotlivci i týmy ve 3 věkových kategoriích:
• 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • střední školy

Co můžeš vyhrát?
Nejlepší komiksy budou vybrány odbornou porotou  
a vítězové budou odměněni zajímavými cenami.
Výsledky soutěže budou představeny na KomiksFEST!u 
2013. Nad soutěží převzal záštitu výtvarník Karel Jerie.

Chceš vědět víc?
Podmínky soutěže včetně informací o přihlášce najdeš 
na www.varianty.cz/soutez. 
V případě dotazů piš na  
SOUTEZ.Varianty@clovekvtisni.cz  
nebo volej na 222 350 817.

Přihlášku do soutěže a svůj komiks pošli do 18. 10. 2013  
Na e-mail: SOUTEZ.varianty@clovekvtisni.cz nebo 
na adresu: Bohouš a Dáša - Varianty, Člověk v tísni, 
Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2

Letošní ročník soutěže se koná v rámci projektu Učíme světově pořádaného 
programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Více o našich dalších 

akcích se dozvíš na www.varianty.cz nebo na Facebooku.

Komiksová soutěž byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury 
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás?
Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit?

Pak neváhej a začni komiksem!

Společnost Člověk v tísni vyhlašuje 3. ročník soutěže

Bohouš a Dáša  
mění svět

Jak se rodí občan? Jak se pozná, že jsem občanem? Jak vypadá standardní občan naší 
země? Kdo má právo být občanem? Co nám dává to, že jsme občany? Co bychom mohli  

s občanstvím dělat? Jsme země občanů, Čechů, lidí nebo koho? Co se změní, až se  
stanete plnoletým občanem?


