
 

 

 

 

Přehled vzdělávací podpory učitelů v rámci MKV  
 

  
1. Přehled zdrojů podpory našich organizací (programy, weby, materiály …) 

 

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. 

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 

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. 
 

http://www.varianty.cz/
mailto:varianty@clovekvtisni.cz
http://www.varianty.cz/


 

 

 

 

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 prostřednictím 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.  

 
Další audiovizuální materiály s problematikou MKV: 

 
www.jedensvet.cz 
 
 
www.clovekvtisni.cz 
 

 
 

2. Přehled jiných (kvalitních) akreditovaných organizací, včetně vysokých škol 
(případně jejich programů) 

 
Projekt webových stránek www.czechkid.cz 
 
Czechkid je především komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy 
(dále jen MKV) do škol. Webové stránky nabízejí v angličtině a v češtině dialogy 
s cvičeními do výuky. Stránky pracuji s příběhy dětí. Nabízejí také v sekci pro 
učitele. Materiály pro učitele můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: 
 
 

http://www.jedensvet.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.czechkid.cz/


 

 

 

 

 
a/ Texty spojené s dialogy:  
Každý z dialogů samozřejmě zpracovává nějakou oblast MKV. Proto jsme pro 
pedagogy připravili podkladové materiály ke každé z těchto oblastí. Materiály pro 
pedagogy mají vždy stejnou strukturu pro lepší orientaci. Uvozené jsou krátkým 
představením toho, o co v dialogu jde, následuje vysvětlení pojmů vztahujících se 
k danému tématu, stať, která představuje dané téma, a na závěr najdete 
doplňující příběhy a příklady.  
 
b/ Doplňkové texty: 
Kromě materiálů vážících se bezprostředně ke konkrétním dialogům jsou k 
dispozici také další témata, která jsou pro MKV významná (např. nostrifikace, 
třídy pro jazykovou přípravu atd.). Tyto texty mají stejnou strukturu, neváží se 
však ke konkrétnímu dialogu a mají tedy spíše obecný charakter. 
 
Stránky jsou aktualizovány. Jsou vtvořeny a zpravovány pedagogy a studenty 
FHS UK v Praze. Pod vedením Dr. Dany Moree. 
 

Webové stránky: www.czechkid.cz 
Více informací: dana.moree@fhs.cuni.cz 

 
 
META o. s. – sdružení pro příležitosti mladých migrantů 
 
META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce 2004 jako 
reakce na stav, kdy počet nevládních organizací zabývajících se pomocí 
migrantům (žadatelům o azyl, azylantům, cizincům s jiným druhem pobytu) byl de 
facto ustálený a činnost těchto organizací velmi široká a do značné míry se 
překrývající. Zakladatelky sdružení se na základě dlouholeté pracovní zkušenosti 
v již existujících organizacích rozhodly zaměřit svou činnost na podporu mladých 
migrantů a nabídnout této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v 
ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů spjatých s jejich 
specifickým sociálním a právním postavením. 
 
Sdružení provozuje portál www.inkluzivniskola.cz. Ten slouží jako orientace pro 
pedagogy a mladé migranty. Je unikátní v tom, že je systematicky doplňován 
materiály a to také z MKV. Mnohé z témat a materiálů je ke stažení pouze na 
těchto stránkách. 
 
Webové stránky: www.inkluzivniskola.cz 
    http://www.meta-os.cz 
Více informací:    info@meta-os.cz 
Adresa::  META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 

   Ječná 17, 120 00 Praha 2 
 

http://www.czechkid.cz/
mailto:dana.moree@fhs.cuni.cz
http://www.inkluzivniskola.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/
http://www.meta-os.cz/
mailto:info@meta-os.cz


 

 

 

 

 

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

ARPOK patří od roku 2004 mezi klíčové organizace globálního rozvojového 
vzdělávání (GRV). Jako jedno s témat nabízejí také MKV formou seminářů do škol a 
také nabízí publikaci Multikulti. 
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. 

Vydali 

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 MKV se zaměřuje především na prevenci extremismus, šikanu, lidská 
práva. Hlavní okruhy aktivit tvoří výukové programy pro školní kolektivy, školní 
projekty a metodická podpora učitelů.  

http://www.arpok.cz/
mailto:grv@arpok.cz


 

 

 

 

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“ 

 

 

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 je možné také považovat za doplněk MKV pro školy.  
Projekt Stereotýpek v nás usiluje o prevenci stereotypního a předsudečného 
uvažování a chování u studentů středních odborných škol. Je zaměřený na prevenci 
xenofobie a rasismu. 

MKC provozuje knihovnu s nejucelenějším a největším knižním fondem věnovaným 
multikulturalismu a multikulturní výchově. Na stránkách je ke stažení mnoho 
metodických listů a jiných materiálů do výuky. 

Web: www.la-ngonpo.org, www.mkc.cz, stereotypek.mkc.cz 
Více informací: projects@mkc.cz nebo education@mkc.cz 
Adresa: Vodičkova 36, Praha 1, 116 32 
Další: newsletter vydávaný týdně obsahující monitoring tisku 

 

http://www.cegv-cassiopeia.cz/
mailto:mkv@cegv-cassiopeia.cz
http://www.la-ngonpo.org/
http://www.mkc.cz/
http://stereotypek.mkc.cz/
mailto:projects@mkc.cz
mailto:education@mkc.cz
http://www.mkc.cz/cz/newsletter.html


 

 

 

 

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. 

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). 

Společnost NaZemi je vydavatelem příručky WATOTO – multikulturní výchova pro 

nejmenší (MŠ a 1. a 2. třída ZŠ) 

 

Příručka nabízí sadu třiceti velkoformátových fotografií dětí z Bolívie, Filipín, Keni a 

Hondurasu. Součástí příručky jsou i konkrétní náměty, jak s fotografiemi pracovat a 

jak pomocí zajímavých her dětem umožnit uvědomit si globální souvislosti. 

 

Web: www.nazemi.cz/vzdelavani 
Více informací: vzdelavani@nazemi.cz 
Adresa: Kounicova 42, Brno, 602 00 
Další: měsíční elektronický Zpravodaj pro učitele 

 

http://www.nazemi.cz/vzdelavani
mailto:vzdelavani@nazemi.cz
http://www.nazemi.cz/

