
 

 

Konference je realizována v rámci projektu "Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými 

pracovníky připravujícími budoucí učitele“ podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Program 
 

Úterý 19. 11. 2019 (12:00-18:00) 

 

Registrace, oběd formou rautu 

 

1. Úvodní část konference 

 

Jak vypadá výuka, která rozvíjí globální odpovědnost studentů? 

V úvodním bloku Vám představíme klíčové výstupy výzkumu zaměřeného na globální dimenzi 

v přípravě učitelů na vybraných vysokých školách. Pojmenujeme témata nejčastěji začleněná 

do výuky i překážky, které v souvislosti s výukou aktuálních globálních témat učitelé řeší.  

 

Proč by měl být rozvoj globální odpovědnosti součástí vzdělávání budoucích učitelů? 

Jaký by měl být učitel člověk? Měl by být odpovědný k druhým i ke světu, ve kterém žije? 

V následném bloku představíme koncept globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho 

možný vliv na rozvoj osobnosti nejen budoucího učitele. 

 

Hosty úvodní části budou autoři výzkumné zprávy PhDr. Jana Stará, Ph.D., PhDr. Zuzana 

Hlavičková, Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D., Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. 

 

2. Příklady inspirativní praxe 

 

Transformativní učení v přípravě budoucích učitelů (PhDr. Roman Kroufek, Ph.D., odborný 

asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP) 

 
Příspěvek seznamuje s přístupy využívanými na PF UJEP v rámci přípravy budoucích učitelů. 
Představen bude jak rámec předmětů zaměřených na environmentální a globální 
problematiku, tak konkrétní ukázky realizace vybraných aktivit. Diskutovány budou možnosti 
a limity transformativního učení, které představuje jeden z možných přístupů komunikace 
výrazných výzev dneška.  
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Když se to sejde… aneb GRV na PdF MU v Brně (Mgr. Martiny Kurowski, PhD., odborná 
asistentka na PdF MU a Mgr. Kristýna Hrubanová ředitelka neziskové organizace NaZemi) 
 
V rámci příspěvku představíme klíčové momenty vzniku předmětu s tématem globálního 
rozvojového vzdělávání (GRV) na PdF MU. Vyzkoušíme a pochopíme sami na vlastní kůži 
principy a kompetence, na kterých tento předmět zařazený do povinného společenskovědního 
základu pro budoucí učitele staví. Nastíníme další vývoj výuky GRV na fakultě  a aktuální 
otázky, které průběžně formují samotný předmět.  
 

3. Závěr prvního dne konference  

 

V rámci závěrečného bloku společně prozkoumáme potenciál spolupráce mezi jednotlivými 

vysokoškolskými učiteli, katedrami, fakultami a vysokými školami. Otevřít prostor pro 

vzájemné sdílení zkušeností i potřeb. 

 

Středa 20. 11. 2019 (9:00-14:00) 

 

4. Potenciál spolupráce vysokých škol s dalšími organizacemi 

 

V ranním bloku vás seznámíme s možnostmi spolupráce s různými mimouniverzitními 

subjekty. Hosty bloku budou Petra Skalická (vzdělávací program Varianty – Člověk v Tísni), 

Johana Krajčířová (nezisková organizace Arpok) a Eva Valášková Vincejová (Národní institut 

pro další vzdělávání). 

 

5. Modelové lekce 

 

Velké otázky o světě aneb Filozofie pro děti (Petra Skalická, lektorka vzdělávacího programu 

Varianty – Člověk v tísni) 

 

Nejeden učitel si láme hlavu na tím, jak s dětmi či studenty prozkoumávat témata současného 

světa, jak se s nimi atraktivně bavit o jeho rozmanitosti, propojenosti či výzvách, jak hledat 

odpovědi na palčivé otázky. Pomoci jim v tom může metoda Filozofie pro děti, která umožňuje 

hravě rozvíjet dialog a spolupráci. Žáci se učí tvořit vlastní otázky, které vzbuzují jejich 

zvědavost, a diskutují o nich. Přitom naslouchají různým myšlenkám a rozvíjejí tvořivé, kritické, 

angažované a spolupracující myšlení. 
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Klimatické změny optikou různých předmětů (Johana Krajčířová, lektorka neziskové 

organizace Arpok) 

 
Dílna představí na příkladech z matematiky, českého jazyka a občanské výchovy komplexnost 
problematiky klimatické změny a zároveň i způsob jak téma propojit prostřednictvím širšího 
spektra předmětů. Kromě inspirace a praktické zkušenosti si účastníci odnesou materiály do 
hodin s tématem Cílů udržitelného rozvoje. 
 

6. Závěr konference, přestavení diskuzního fóra 

 

7. Oběd formou rautu 

 


