
Studijní cesta do Polska v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání  - zpráva

          Pražská vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání realizovala další studijní cestu
pro pedagogy z českých škol k tématu GRV – Globálního rozvojového vzdělávání. Ve dnech 15.9. –
21.9.2019 odletělo 12 českých pedagogů na pracovní cestu do Polska, konkrétně do měst Varšava a
Krakov. Cílem cesty bylo poznat polský systém výchovy a vzdělávání a načerpat co  nejvíce poznatků
z  inspirativní  praxe.  Navštívili  jsme  několik  škol  (soukromé  i  státní)  a  organizací  (nadace,
neziskovky),  úspěšných  v této  oblasti,  a  měli  jsme  příležitost  diskutovat  s polskými  pedagogy  a
dalšími pracovníky. Týdenní studijní cesty se účastnili  vybraní učitelé z celé ČR, z různých typů škol.
Za Kraj Vysočina, za ZŠ a MŠ Čáslavice absolvovala tuto studijní cestu paní učitelka Kamila Veselá,
která působí ve škole jako speciální pedagog a učí na 1. stupni. Celý týdenní program byl skvěle
naplánovaný  a  měli  jsme  možnost  poznat  ty  nejlepší  instituce  i  osobnosti,  které  se  v Polsku
problematiku GRV zabývají. Báječní byli i hlavní lídři této akce, PhDr. Michaela Tužilová a Jiří Tillner,
MBA,  koordinátoři  pro  zahraniční  vztahy  NIDV  Praha,  kteří  nás  celý  týden  provázeli,  výborně
překládali a byli milými společníky.      

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobná zpráva z akce:

         Samotná příprava na cestu do Polska začala již o týden dříve a to přípravnou pracovní schůzkou
v pražském NIDV. Získali jsme informace o organizačním zajištění mobility a o podobě výstupů ze
studijní  cesty.  Základní  informace o GRV v ČR nám představily  Eliška Šertlerová a  Eliška  Masná
z organizacích působících v oblasti GRV u nás. Představu o historii i současném životě v Polsku nám
přednesl v zajímavé přednášce pan Tim Benčík.

         První den naší cesty odstartoval z pražského letiště Václava Havla a pak jsme bezpečně přistáli
na letišti  ve Varšavě. Ubytováni jsme byli  v samém centru Varšavy,  v hotelu Apartamenty Zgoda
Warszawa  by  DeSilva.  Hlavní  partnerskou  oraganizací,  která  nás  v Polsku  provázela  byla  Grupa
Zagranica.

       Hned v pondělí ráno nás v hotelovém atriu přivítala paní Ela Kielak, koordinátorka pro globální
vzdělávání Grupy Zagranica. Dopoledne jsme navštívili Nadaci pro vzdělávání pro demokracii, kde
jsme se seznámili  s projekty odpovědné spotřeby i  se systémem rozdělování dotací  na projekty.
Odpoledne  jsme  získali  zajímavé  informace  o  vzdělávacích  projektech,  kampaních  na  školách  i
maratonu  psaní  dopisů  a  dalších  místních  aktivistech  v Nadaci  Amnesty  International  Poland.
Nejvíce nás asi všechny dojalo video s názvem „4 min – Look Beyond Borders“, které boří základní
negativismus ve vztahu k migrantům. 

          Úterý jsme začali cestou již v brzkých ranních hodinách a to vlakem do městečka Krakov.
Krakov  je  historickou  rezidencí  polských  králů  s  hradem Wawel a  katedrálou,  sídlem  starobylé
univerzity a arcibiskupství. Je to staré město s množstvím historických památek i parků a je zapsáno
na  seznamu Světového  dědictví UNESCO.  My  jsme  zamířili  na  krakovskou  ambasádu,  kde  se
uskutečnilo vzdělávání v oblasti Fair Trade (Fair Trade je obchod založený na partnerství,  certifikace
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zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické a ekologické standardy. Smyslem této certifikace je
poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit  se
vlastní prací za důstojných podmínek). Další navštívenou organizací byla nadace Buy Responsibility
(nakupuj odpovědně) a také Nadace Open Plan se svými projekty a venkovními hrami ve městě pro
děti a mládež. 

           Ve středu jsme shlédli prezentaci na téma „S třídou do světa“ a „Klima je téma“ v  centru pro
občanské vzdělávání. Odpoledne jsme opět cestovali a to do obce Staré Babice, kde na nás čekal
ředitel soukromé základní školy EDULAB i s dalšími učiteli a žáky. Žáci nám předvedli svoje video
k problematice  Fair  Trade  potravin  a  jejich  prodeje  v supermarketech  a  dále  nám  prezentovali
všechny  svoje zajímavé projekty  vycházející z témat GRV. Pan ředitel nás pak provázel celou školou
a ochotně nám odpovídal na naše dotazy. Škola nás oslnila svojí barevností, prostorem, možnostmi
ve výuce (např. zařazením předmětu etika) a také výbornou znalostí angličtiny u dětí i pedagogů.

          Ve čtvrtek jsme zavítali do Polinu – Muzea dějin polských Židů, kde jsme absolvovali půldenní
prohlídku s audioprůvodci.  Muzeum se nachází  v budově, která byla postavena v letech 2009 až
2013 podle projektu skupiny finských architektů. Muzeum má okolo třinácti tisíc m². V podzemí
budovy se nachází stálá výstava „1000 lat historii Żydów polskich”, zaměřená na dějiny polských
Židů  od  středověku  po  20.  století.  V  přízemí  a  prvním  patře  je  multifunkční  auditorium,  sály
dočasných výstav, vzdělávací centrum, informační centrum, dětský koutek, muzejní obchod a také
muzejní  restaurace Besamim (hebr. vůně)  servírující  židovskou kuchyni.  Mezi  vlnovitými stěnami
haly byl postaven most, který znázorňuje podstatu muzea: budování mostů mezi lidmi, kulturami,
minulostí  a  budoucností.  Další  most se nachází  na nultém podlaží.  Chodí  přes něj  všichni,  kteří
vchází do budovy hlavním vchodem a je vidět jak na začátku, tak i na konci výstavy. Muzeum plní jak
funkci  tradičního  muzea,  tak  i  funkci  kulturně-naučného  střediska,  dělá  přednášky,  semináře,
diskuzní panely, setkání s pamětníky holokaustu, ale i koncerty, divadelní představení a workshopy
pro děti. Organizuje i  spoluorganizuje slavnosti  spojené s podporou tolerance a různorodosti.  O
všech těchto dalších činnostech muzea a hlavně o spolupráci se školami jsme si mohli popovídat
celé odpoledne  při návštěvě oddělení vzdělávání v Polin muzeu. V pátek jsme se vydali do ORE, což
je takové polské NIDV, vzdělávací institut, kde nás přivítali koordinátoři vzdělávacích programů a
také učitelé, regionální lídři v programech GRV. Dokonce jsme v přímém přenosu viděli demonstraci
převážně studentů, která procházela přes centrum Varšavy a protestovala proti změnám klimatu.
Poslední návštěva byla ve státní  škole, gymnáziu s ukázkovou hodinou k výuce GRV a s besedou
s učitelem  a  se  žáky  k této  problematice.  Večer  jsme  ještě  společně  všichni  stihli  posedět  a
prodiskutovat důležitá fakta  a události z celého týdne.

               V sobotu nás již čekal přesun na letiště a cesta zpět do Česka.

         

           A co bylo nejúžasnější? Polští  pedagogové i  žáci  se nebojí  o problémech GRV mluvit,
projevovat názory, vytvářet projekty, motivovat ostatní a dokonce i stávkovat. Většinou umí velmi
dobře komunikovat v anglickém jazyce a jsou otevření pro sdílení názorů a řešení problémů. Jsou
pozitivní, přátelští a ochotní. Základem jejich učebního procesu, který jsme viděli v praxi a mohli si i
vyzkoušet bylo: uč se – zjišťuj a hledej – jednej. GRV nás posouvá do fáze, že nejsme pouze učitelé
předmětů, které nemají hranice a prolínají se, ale že jsme učitelé dětí, které nesmíme zahlcovat
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informacemi,  ale  musíme  jim  pomáhat  otevřeně  posoudit  své  i  cizí  názory  a  informovaně  se
rozhodovat.

          Získané poznatky k tématu GRV budou postupně zapojovány do všech předmětů v naší škole a
také se budeme pravidelně účastnit tzv. Týdnů  globálního vzdělávání, který proběhne v letošním
roce  od 18. do 22. listopadu  a je zaměřen zejména na problematiku klimatu a jeho změn. 

„DOKONCE I KDYŽ PŘÍMO VIDÍME LIKVIDAČNÍ DOPADY ZMĚN KLIMATU, KTERÉ PUSTOŠÍ CELÝ SVĚT,
STÁLE PRO PREVENCI NEVRATNÉ A KATASTROFICKÉ DEVASTACE KLIMATU NEDĚLÁME DOST A ANI

TO NEDĚLÁME DOST RYCHLE”

– António Guterres, generální tajemník Organizace spojených národů

Shrnutí zajímavostí o polském školství a neziskových organizacích:

 Rodiče  dětí  v Polsku  nemají  možnost  volby  vybrat  školu  pro  své  dítě  jinde  než  v místě

bydliště nebo případně v místě bydliště prarodičů. Jinak mají možnost volby soukromé školy.

 Školní docházka je do 18ti let povinná, ZŠD je osmiletá.

 Náboženství mají jako předmět na ZŠ a to 2 hodiny týdně.

 GRV  je  v Polsku  obsaženo  ve  všech  dokumentech,  je  za  ně  zodpovědné  Ministerstvo

zahraničních věcí a hlavními realizátory jsou právě neziskovky

 Aktivita  „Rodič  učí  ve  škole“  –  tatínek,  maminka  nebo  babička  či  děda  se  zajímavým

povoláním, tématem, poznávací cestou aj. vyučuje ve škole děti ve stanovený den (podpora

spolupráce rodin a školy).

 V soukromé škole  ve Starých  Babicích měli  zajímavý  projekt  – při  odpovědích na otázky

učitel nevyvolává žáka, který by měl odpovědět, ale žáka losuje – žáci jsou s  tímto přístupem

spokojeni, zapojí se takto i nepříliš aktivní a nesmělí žáci a všichni to považují za spravedlivé.

Hodnocení v soukromé škole za určitý předmět je dvoufázové – jedna známka je za testy a

cvičení a druhá známka je za aktivitu v hodině. 

 V soukromých školách mají cizí jazyk od 1. třídy (5 hodin týdně), jinak ve stáních školách až

od 5. ročníku. Druhý cizí jazyk je od 7. ročníku.



 Stávky ve školách jsou v Polsku časté – je to zásluhou zejména většího povědomí o GRV.

Stávky studentů jsou pedagogy podporovány plně (nejčastěji jsou to stávky ke klimatickým

změnám).

Aktivity neziskovek  ve vzdělávacích oblastech a vzdělávání učitelů:

 Jak pomocí hry přibližovat témata GRV – příběhy.

 Pohádky  o  GRV pro  mateřské  školy,  letáky,  proškolení  pedagogů,  komiksy  pro studenty

s tématem GRV, on-line vzdělávání pro učitele ke GRV.

 Kalendář pro učitele s QR kódem ke GRV.

 Začlenění  Fair  Trade  (FT)  problematiky  –  na  vysokých  školách  je  FT  jako  samostatný

předmět, FT potraviny ve školním bufetu, diplomy pro školy FT (největší úspěch polských FT

nadací je ten, že polský obchodní řetězec Lidl nabízí FT banány).

 Aktivity „nakupuj odpovědně“ – móda  odívání dospívajících a jejich jednání – rychlá móda

ničí svět.

 Zaměření  neziskovek do oblasti  měst  a  vesnic  –  problematika:  vzduch,  transport,  místní

prostředí,  zeleň  a  vzdělání  =  hlavní  témata  při  spolupráci  měst  a  nadací  a  zajišťování

projektů.

 Problematika  migrantů  –  v Polsku  je  málo  migrantů,  v r.  2015  byly  vlny  protestů  proti

migraci.

 Z národnostních menšin převažují nejvíce Ukrajinci, Rusové, Bělorusové a Vietnamci, nadace

mají připravené tzv. vzdělávací balíčky pro přistěhovalce a menšiny.

 Velmi aktivní je ve vzdělávání pedagogů a dětí polské muzeum Polin – přizpůsobují pracovní

dílny a přednášky pro školy podle aktuální politické situace a dění, dělají vzdělávací akce pro



školy základní, mateřské, střední i vysoké školy, pro rodiče s dětmi, seniory, pro učitele. Také

dělají tematické semináře k jednotlivým významným svátkům v roce.

 Polské ORE (NIDV) – koordinátoři pro školu, poradci – práce přímo se žáky ve škole, školení

pro  učitele  žáků  se  SVP,  školení  pro  zajímavější  výuku.  V současné  době  má  ORE  6

vzdělávacích  priorit:  prevence  závislostí,  výchova  k občanství,  rozvoj  kompetencí

v matematice, rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj podnikatelských dovedností  a kreativních

dovedností).  Hlavní  priorityobecně  –  rychlé  a  efektivní  vzdělávání  učitelů,  protože  to

předávají dál. 

_______________________________________________________________

Dne 8. října 2018 vydali vědci varování, že máme 12 let na to, abychom přestali těžit a pálit fosilní

paliva  a  radikálně  transformovali  energetiku,  zemědělství,  dopravu  a  celou  ekonomiku  na

environmentálně udržitelnou. Spustili jsme tedy odpočet dní, které nám zbývají do 8. října 2030,

abychom lépe demonstrovali  naléhavost  varování.  Je  čas  abychom všichni  spojili  síly  a  začali

konat každý den něco pro naši záchranu. Pro záchranu prostředí, ve kterém se dá kvalitně žít.

Prosíme všechny, kteří si to uvědomují, aby sdíleli, co je třeba mezi všechny své známé. 

Zdroj: www.proplanetu.cz
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