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Úvod 

 

Tento dokument slouží jako manuál pro implementaci metodického přístupu do vybraných 

škol zapojených do projektu CIVIS. Vytváří rámec činností metodiků a popisuje zásady 

jednotlivých úrovní implementace zahrnující: 

A. Školení učitelů (úvodní jednodenní workshop, tři dvoudenní workshopy) 

B. Interakci s učiteli (supervizní schůzky a průběžnou metodickou podporu, zajištění 

akčního výzkumu, evaluace a identifikaci bariér a vývojového kontinua) 

C. Povinnou administrativu 

 

Pro zajištění implementace metodického přístupu do škol je vytvořen tým metodiků, který je 

řízen metodikem-koordinátorem.  

 

Celkový počet škol pro jeden metodický tým je 7 s celkovým počtem 18 zapojených 

pedagogů. Každá škola zapojuje do projektu 2–4 pedagogy. Úkolem metodiků je 

komunikace se školami, realizace supervizních schůzek a podpora škol, vedení workshopů 

pro učitele zapojených škol. 

Úkolem metodika-koordinátora je podpora a přímá pomoc metodikům v rámci jejich aktivit, 

odpovědnost za administrativní záležitosti, dohled nad naplňováním cílů projektu. 

 

Role pedagoga v projektu je dvojí – role učitele a role výzkumníka:  

Jako učitel pracuje s metodikou Active Citizens, učí se nové metody evaluace a reflexe svojí 

práce, spolupracuje se svými kolegy na zavádění nové metodiky do prostředí své školy.  

Jako výzkumník si vede portfolio a pořizuje kopie jeho částí pro potřeby dokladování 

výstupů, hodnotí, komentuje a případně navrhuje změny zkoušené metodiky, stanovuje si 

cíle, kterých chce se svými žáky dosáhnout a hodnotí dosažení těchto cílů (v rámci akčního 

výzkumu) a vyplňuje nezbytnou administrativu pro účely projektu (např. výkaz práce).  

Za tuto roli je pedagog placený formou dohody o provedení práce. Závěry a výstupy 

z činnosti pedagoga jsou podkladem pro další aktivity projektu (identifikace bariér, tvorba 

vývojového kontinua atd.). 

 

Role zapojených škol (resp. pedagogů) v projektu CIVIS je spolupráce při ověřování 

metodického přístupu v rámci akčního výzkumu ve školním roce 2017/2018. Školy zajišťují 

plnou podporu pedagogů při zavádění metodického principu, vysílají zapojené pedagogy na 

tři dvoudenní workshopy, vytvářejí prostor pro zajištění průběžných konzultací a supervizí, 

účastní se závěrečné konference, zajišťují publicitu projektu dle uzavřené smlouvy 

o spolupráci. 

 
 

 

  



Soubor doporučení pro učitele při práci s metodikou Active Citizens 

  

Jen někteří z vašich žáků budou matematici nebo právníci, ale všichni budou občané 

s právem volit. 

Před zahájením projektu 

Při jakékoliv činnosti, do které se člověk pustí, platí, že je snazší ji dělat, když máte podporu 

někoho dalšího. 

Doporučujeme: 

1. Domluvit se s kolegou či kolegyní z učitelského sboru na vedení programu Active 

Citizens. Ujasněte si společně svá očekávání od programu a možnosti a role, v nichž 

se chcete do programu společně pustit. 

2. Představit společně řediteli/ředitelce školy hlavní vizi a myšlenku programu Active 

Citizens. V praktické rovině pak harmonogram programu a jeho učební fáze. 

3. Pobavit se o učebních výstupech a kompetencích, které program u studentů rozvíjí 

(viz kapitola 1 metodiky Active Citizens). 

4. Domluvit se na časových a personálních kapacitách věnovaných programu. 

5. Proberte s ostatními kolegy ve sboru možnost začlenění dílčích témat i do jejich 

předmětů (Endrštová, 2014). 

Sestavení týmu 

Domluvte se se svým kolegou/kolegyní a s vedením školy, jakým způsobem byste metodiku 

Active Citizens na škole realizovali a jakým způsobem byste sestavili školní žákovský tým. 

Tyto dvě věci spolu úzce souvisí. Metodiku je možno realizovat v rámci: 

 Nepovinného předmětu 

 Školního parlamentu 

 Občanské výchovy nebo hodin, kam aktivity „Active Citizens“ metodicky zapadají 

 Volnočasového kroužku v odpoledních hodinách v prostoru školy 

Doporučujeme: 

1. Pořádat schůzky s žáky v pravidelném intervalu (ideálně jednou týdně). 

2. Vytvořit heterogenní skupinu žáků (z různých ročníků, z různého prostředí,…). 

3. Velikost skupiny do 15 členů. Tým bude kompaktní, studenti mezi sebou naváží 

hlubší vztahy, poznají se navzájem a zvládnou mezi sebou přehledně komunikovat. 

4. Dobrovolnou účast žáků v programu. Dobrovolná účast souvisí do značné míry 

s vnitřní motivací studentů, která se zejména v pokročilejších fázích jeho realizace 

ukazuje jako klíčová. 

5. Věnovat dostatečný čas pro stmelení skupiny a poznání jednotlivých členů. Vztahy 

ve skupině mohou hrát zásadní (de)motivační roli. 

  



Učební proces 

Učební proces metodiky Active Citizens je rozčleněn do pěti fází (1. Já – Identita a kultura; 

2. Já & Ty – Dialog; 3. My společně – Jako občané; 4. Plánování projektu; 5. Komunitní 

akce). Každá fáze zahrnuje několik aktivit, u kterých je uvedena předpokládaná délka, cíle 

a seznam materiálů (pomůcek) potřebných k její realizaci. Součástí aktivit je také reflexe, 

která hraje při dosahování studijních cílů stěžejní roli.   

Doporučujeme: 

1. Procházet jednotlivé fáze metodiky postupně (návrh na časové rozložení projektu do 

školního roku najdete v projektovém diáři v metodice Active Citizens). 

2. Věnovat dostatečnou pozornost každé fázi a z každé fáze vybrat a realizovat několik 

aktivit. Při výběru konkrétních aktivit se zamyslete nad: 

2.1 vašimi časovými možnostmi, 

2.2 možnostmi a potřebami zapojených žáků,  

2.3 cíli jednotlivých fází (položte si otázku, zda výběrem aktivit pokrýváte cíle dané 

fáze).  

3. Na konci každé aktivity udělat se žáky reflexi dané aktivity. Pravidelná reflexe aktivit 

pomůže žákům pochopit principy demokratické společnosti a svoji vlastní roli 

v řešení problémů. 

4. V závěru jednotlivých fází metodiky udělat se žáky reflexi získaných dovedností 

a znalostí dané fáze (viz kapitánské deníky, které v metodice Active Citizens 

uzavírají jednotlivé fáze).   

Dále: 

4.1. Aktivity z fáze 1 “Já – Identita a kultura” a z fáze 2 “Já & Ty – Dialog” 

doporučujeme propojovat s konkrétními zkušenostmi z přípravy (fáze 4) 

a realizace projektu (fáze 5), aby si žáci uvědomovali provázanost jednotlivých 

fází. 

4.2. Pro učební proces Active Citizens je zcela zásadní třetí fáze 3 “My společně –  

Jako občané”, proto doporučujeme věnovat se aktivitám v této fázi důkladně 

a dostatečně aktivity s žáky reflektovat ve výuce. 

4.3. Konečnou fází učebního procesu Active Citizens je realizace projektu ve 

spolupráci s místní komunitou. V této fázi je třeba dbát na to, že: 

 Ideální projekt vychází z potřeb místní komunity a má přesah ke globálním 

tématům. 

 Projekt je realizován s místními aktéry, nikoli pouze pro místní aktéry.  

Role učitele/učitelky 

Doporučujeme: 

1. Učitel/-ka je na začátku učebního procesu autoritou, ale postupně se stává více 

a více průvodcem, který hlídá prostor učebního procesu a vytváří prostor pro diskusi, 

připravuje členy skupiny na převzetí odpovědnosti, v závěru je jeho styl vedení spíše 

podpůrný. Všechny důležité kroky při přípravě a realizaci projektu následně zajišťují 

a rozhodují žáci: 

1.1. Učitel/-ka nechá žáky vybrat zaměření projektu. 



1.2. Učitel/-ka hlídá, aby byl projekt, zaměřený na řešení aktuálních sociálních nebo 

environmentálních problémů dané komunity. 

1.3. Učitel/-ka zajišťuje, aby se žáci skrz projekt neučili pouze pomáhat, ale aby také 

chápali principy demokratické společnosti a svoji vlastní roli v řešení problémů. 

1.4. Učitel/-ka hlídá, aby byl pro danou skupinu žáků projekt realizovatelný. 

Více o rozvoji týmu najdete ve třetí kapitole metodiky Active Citizens. 

2. Učitel/ka pracuje s žáky tak, aby se mu podařilo ve skupině vytvořit pozitivní 

a podpůrné prostředí, v němž si každý uvědomuje svoji zodpovědnost za úspěch 

nebo neúspěch projektu. 

3. Považujeme za důležité ocenit zapojené žáky za jejich dobrovolnou práci a jejich 

zapojení nad rámec běžné výuky (např. udělením certifikátu, veřejným uznáním 

apod.).  

Skupina žáků 

Doporučujeme: 

1. Pro úspěšnou realizaci projektu považujeme za důležité, aby většina žáků byla 

ztotožněna s výběrem tématu projektu. 

2. Všichni členové týmu jsou odpovědní za určitou část projektu, mají vlastní úkol, za 

který nesou odpovědnost. Role v týmu by měly vycházet ze stránek, které považují 

samotní žáci za své silné. Učitel/ka dává žákům najevo, že každý člen má v týmu své 

místo. 

3. Při přípravě a realizaci projektu žáci komunikují s jednotlivými aktéry (např. 

spolupracujícími institucemi apod.), včetně cílové skupiny a zjišťují jejich potřeby. 

Přímý, intenzivní a opakovaný kontakt s cílovou skupinou projektu má vliv na 

kvalitativní rozvoj klíčových kompetencí, znalostí studentů a motivaci (Burgos, 2014). 

4. Týmového lídra volí členové skupiny společnou volbou. Usnadňuje to ztotožnění 

s rolí týmového lídra, ale i jeho přijetí ostatními členy skupiny. 

  

Zdroje: 

BURGOS TEJROVSKÁ P. Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků 

programu Active Citizens – závěrečná zpráva. British Council. 2014. 

  

ENDRŠTOVÁ V. a kol., Metodika programu Active Citizens. British Council a Člověk v tísni, 

o.p.s. 2014. 

 

  



I. Organizační zajištění 

 

A. Školení učitelů (workshopy) 

 

V průběhu projektu jsme se zavázali uspořádat úvodní setkání a 3 školení pro učitele. 

Setkání jsou dvoudenní. Tato školení slouží především k práci s učiteli. Na úvodním 

workshopu by měl být vysvětlen metodický přístup Active Citizens a zároveň by měla být 

představena administrativa okolo projektu. V průběhu školního roku 2017/2018 proběhnou 

ještě tři dvoudenní školení, během nichž bude postupně předáván metodický přístup Active 

Citizens a způsob provádění akčního výzkumu. 

 

Zásady pro realizaci workshopů 

❏ Stanovit datum a místo konání   

❏ Zjistit počet osob  

❏ Zajistit pro ně stravu a ubytování 

❏ Ujasnit cíl setkání 

❏ Domluvit lektory 

❏ Zajistit pro ně ubytování a stravu 

❏ Nachystat materiál a pomůcky 

❏ Připravit materiály pro učitele (tištěné handouty, knihy, publikace, příklopné lupy, 

pomůcky do výuky apod.) 

❏ Připravit prezenční listiny, fotografie, zápisy apod. 

❏ S dostatečným předstihem rozeslat učitelům (příp. i lektorům) program 

a podrobné informace o workshopu (místo konání, jak se tam dostat, kdy 

se odjíždí, kde se spí, co si vzít s sebou apod.) 

❏ Nezapomenout na možnosti proplácení výdajů 

 

 

B. Interakce s učiteli 

 

1. Zásady pro supervizní schůzky  

- Supervizní schůzky slouží k: 

- osobnímu kontaktu učitelů a metodika a motivaci učitele k pokračování v práci 

s metodikou, 

- řešení administrativy (výkazy práce, portfolia, akční výzkum, evaluace), 

- přímé podpoře učitelů, 

- řešení krizových situací. 

- Nejprve je potřeba stanovit s učiteli datum a kdo se schůzky zúčastní. 

- Dále řešíme podobu schůzky: 

- Může jít pouze o neformální setkání metodiků s učitelem. 

- Metodik se může na žádost učitele účastnit výuky a poskytnout zpětnou 

vazbu k aplikaci metodického přístupu. 

- Metodik se může podílet na přípravě hodiny spolu s učiteli. 

- Na těchto schůzkách může učitel podepsat výkazy práce a poskytnout své portfolio 

k okopírování (oscanování). 

- Ze supervizních schůzek je pořizován zápis, prezenční listina a fotografická 

dokumentace. 

https://docs.google.com/document/d/1lVHpspGYEcoyxASg1QI232CAlCm69LRb7a2SB27ZNas/edit


 

2. Zásady pro průběžnou metodickou podporu 

- Metodik motivuje učitele k pokračování v zavádění metodiky. 

- Metodik zajišťuje: 

- pomoc s nastavením cílů (hypotézy v rámci akčního výzkumu) a jejich 

vyhodnocování dle návrhu Jana Činčery a Petry Šimonové, 

- průběžnou komunikaci s učiteli (je třeba nastavit si způsob podpory 

a komunikace a řešení problémových situací). 

- Ostatní činnosti metodiků (jako je úprava metodiky, zpracování vzdělávacího 

programu, předávání informací ostatním partnerům atd.) jsou popsány ve specifikaci 

v dokumentu „Náplň práce” (viz dokumenty na Google). 

 

3. Zásady pro akční výzkum  

- Informace o způsobu provádění akčního výzkumu jsou popsány v samostatné 

příloze. 

 

4. Zásady pro evaluaci  

- Informace o způsobu provádění evaluace jsou popsány v samostatné příloze. 

 

5. Zásady pro identifikaci bariér a kontinuum   

- Informace o způsobu provádění identifikace bariér a spolupráce na tvorbě kontinua 

jsou popsány v samostatné příloze. 

  



II. Administrativní zajištění 

 

1. Zásady pro vedení administrativy 

  

- Výkazy práce 

- Dle dohody si učitel vede výkaz práce typický pro danou organizaci 

(ukázka výkazu práce Lipky zde). 

- Za převedení výkazu práce do projektové podoby zodpovídá: Klára 

Blahůtová Kavanová. 

- Projektový výkaz práce najdete v balíčku materiálů. 

 

- Prezenční listiny (PL) 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat ze všech schůzek metodiků, 

schůzek metodiků s učiteli i v případě, že si učitelé poskytují podporu 

v rámci školy a schází se jenom učitelé. 

- Vzor prezenční listiny najdete v balíčku materiálů. 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat jako kopii nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání PL zodpovídá Kristýna Svatá. 

  

- Zápisy ze schůzek 

- Zápisy se pořizují ze všech schůzek metodiků a ze supervizních 

setkání. 

- Vzor zápisu ze schůzek najdete v balíčku materiálů. 

- Zápisy ze schůzek se dokládají jako kopie nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání zápisů zodpovídá Kristýna Svatá. 

 

- Vedení portfolia 

- Každý učitel si vede portfolio jako doklad implementace metodického 

přístupu ve výuce. 

- Vybrané části portfolia dokládá učitel metodikovi (potažmo 

manažerovi klíčové aktivity 4). 

- Povinné součásti portfolia najdete v balíčku materiálů.  

 

- Potvrzení o účasti 

- Potvrzení o účasti jsou učitelům vystavovány po absolvování: 

- každého workshopu, 

- každé supervizní schůzky. 

- Potvrzení o účasti slouží jako doklad bagatelní podpory (v rámci projektu 

musí učitel dosáhnout 40 hodin bagatelní podpory). 

- Vzor potvrzení o účasti najdete v balíčku materiálů. 

- Za přípravu potvrzení o účasti zodpovídá Klára Blahůtová Kavanová. 

  

- Seznam podpořených osob 

- Slouží k evidenci hodin všech podpořených osob jednoho partnera. 

- Do této tabulky metodik-koordinátor zaznamenává všechny aktivity, 

za které učitel získává hodiny bagatelní podpory. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/158aFrqkmoduGw9Zlneqt8gJZ3HaRy97eXWERkZLXeRY/edit#gid=923955749
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://docs.google.com/document/d/1BmwQhhEETYP1BHxHW6WUW_o00rvl0Rj3EfuQyGCu0GI/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28


- Zapisujete každou aktivitu pro každou osobu zvlášť (tedy např. pro 

pí. učitelku Janu Vymětalovou zapisujete 16 hodin účasti na úvodním 

workshopu, do dalšího řádku pro tu stejnou osobu 3 hodiny účasti 

na supervizním setkání atd.). 

- Tuto tabulku dále zpracovává manažerka projektu Jana Dvořáčková 

(jako doklad o naplňování indikátoru „5 40 00 celkový počet 

účastníků”). 

- Vzor tabulky k vyplnění najdete v balíčku materiálů. 

 

- Evidence hodin podpory 

- Slouží k evidenci kolegiální podpory mezi jednotlivými učiteli. 

- Vyplňuje ji učitel v případě, že společně se zbytkem učitelského týmu 

na škole připravoval např. hodinu s použitím nové metodiky nebo byl 

na hospitaci u svého kolegy. 

- Není to nezbytná součást; pokud učitel nepotřebuje doplnit hodiny 

podpory, nemusí ze společných setkání se zbytkem učitelského týmu 

vést žádnou administrativu. 

- Maximální výše této podpory je 10 hodin. 

- K evidenci hodin je potřeba přiložit krátký zápis z jednání (resp. 

z hospitace). 

- Vzor tabulky najdete v balíčku materiálů. 

 

2. Publicita 

 

- Škola zajišťuje plnění publicity (pořizování fotografií, používání logolinků a vyvěšení 

plakátu o projektu CIVIS ve velikosti A3) dle Smlouvy o spolupráci (viz balíček 

materiálů), úkolem metodika je plnění publicity kontrolovat. 

- V úložišti najdete také logolinky projektu a loga jednotlivých partnerů. 

 
 

 

III. Specifická doporučení 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OWcu6xQmHvv_ChP-yMs2IY-j6cw2uLwsfz8iHzhGmeg/edit#gid=1763305202
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Rt43ncy_DxTU5BbGNFb2FEY0E
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Rt43ncy_DxVjZVSm5nOHgtdkE


IV. Důležité kontakty 

 

Pavla Švecová  garant celé klíčové aktivity  

pavla.svecova@lipka.cz   543 420 823 

 

Kristýna Svatá   metodik koordinátor 

kristyna.svata@clovekvtisni.cz 739 261 917 

 

Aneta Horká   metodik 

aneta.horka@clovekvtisni.cz  739 220 599 

 

Veronika Endrštová  metodik 

aneta.horka@clovekvtisni.cz  778 411 275 

 

Veronika Ambrozyová  metodik 

veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz 778 409 871  

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:pavla.svecova@lipka.cz
mailto:kristyna.svata@clovekvtisni.cz
mailto:aneta.horka@clovekvtisni.cz
mailto:aneta.horka@clovekvtisni.cz
mailto:veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz


CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence 

 

„Učíme pro život odpovědný k lidem a přírodě.” 

 

„Svět žáků leží v budoucnosti, kterou nedokážeme předvídat a v níž mnohé znalosti 

a dovednosti získané ve škole už budou zastaralé. 

Chceme vzdělávat jinak.” 

 

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které 

směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím 

společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení 

zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí 

a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. 

 

Na projektu se podílí sedm partnerů – Lipka, Sever, NaZemi, Tereza, Varianty (Člověk 

v tísni), Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecká 

a Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové. 

 

Více o projektu na www.lipka.cz/civis a v letáku projektu. 

 

 

 

Informace o Lipce  

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších 

organizací v České republice zabývajících se environmentální výchovou, s nejširším 

záběrem a mnohaletou tradicí. Nabízí pobytové programy i školy v přírodě, kromě pedagogů 

vzdělává také budoucí učitele, dospělým a seniorům nabízí řadu kurzů a volnočasových 

aktivit, pořádá akce pro celé rodiny a spolupracuje se svým zřizovatelem (Jihomoravským 

krajem) na tvorbě koncepčních materiálů. Lipku na jejích pěti pracovištích navštěvují denně 

stovky zájemců o environmentální vzdělávání. Posláním Lipky je environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování 

environmentálně příznivějších způsobů života. 

 

 

Informace o partnerovi 

 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni poskytuje informační 

a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace 

a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního 

vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání. V těchto oblastech také prosazujeme 

systémové změny, které přispívají k tomu, aby byl vzdělávací systém inkluzivní a schopný 

lépe reagovat na výzvy současného světa. V rámci programu Migrace, který je součástí 

Variant, vzděláváme novináře, studenty žurnalistiky a migranty s cílem přispět 

k objektivnímu informování médií o cizincích a bourání zaběhlých stereotypů. 

 

  

http://www.lipka.cz/civis
http://www.lipka.cz/soubory/civis_letak_el-verze--f7956.pdf


Medailonky metodiků: 

 

Mgr. Kristýna Svatá 

Vystudovala bakalářský obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze a magisterský obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií téže 

univerzity. Během studií se zapojila do projektu Multikulturní konzultant vedeného organizací 

Slovo21 spoluprací na kvalitativním výzkumu. V organizaci Multikulturní centrum Praha 

spolupracovala v rámci projektu “BRICkS proti nenávistným projevům” se středními školami 

– jako koordinátorka projektu, lektorka a spolurealizátorka studentského výzkumu 

o nenávistných projevech. Ve vzdělávacím programu Varianty organizace Člověk v tísni 

koordinovala projekt Učíme světově, jehož cílem bylo vnášet globální a rozvojová témata do 

výuky. V tomto tématu pokračuje i v současné době v rámci projektu CIVIS.  

 

Mgr. Aneta Horká 

Aneta pracovala od roku 2009 do v Programech sociální integrace společnosti Člověk 

v tísni, kde měla na starosti vzdělávací služby pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného 

prostředí, od června 2017 působí ve Variantách jako metodička programu Active Citizens 

v rámci projektu CIVIS. Aneta vystudovala bakalářský obor Humanitní studia na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a magisterský obor Studia občanského 

sektoru na stejné fakultě.  

 

Mgr. Veronika Endrštová 

Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze. Od roku 2004 působila jako lektorka a koordinátorka v oblasti neformálního 

vzdělávání dobrovolníků účastnících se mezinárodních projektů. Podílela se na přípravě 

vzdělávacích materiálů k posílení interkulturních kompetencí a týmové spolupráce mladých 

lidí, spoluvytvářela semináře pro začínající lektory. V roce 2009 absolvovala kurz Čtením 

a psaním ke kritickému myšlení. Během svého působení v oblasti vzdělávání pracovala na 

projektech Evropa 2045 (2009-10), Stereotýpek v nás (2010 – 2013). Jako metodička se 

podílela na realizaci projektu Active Citizens a na vytvoření Metodiky Active Citizens (2014).  

V rámci projektu za Změnou je učitel absolvovala 1. stupeň výcviku v metodě Filozofie pro 

děti u britské organizace SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry 

and Reflection in Education) a v současné době koordinuje mezinárodní projekt Global 

Schools. 

 

Mgr. Veronika Ambrozyová 

Vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Od počátku svých studií se věnovala dobrovolnické činnosti 

v několika organizacích zabývajících se globálním dobrovolnictvím (např. INEX-SDA) 

a aktivním občanstvím v globálních tématech (např. Spolu Férově). Od roku 2009 

lektorovala programy globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy pro 

školy, dlouhodobě působila v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou 

a v organizaci ARPOK v Olomouci. V roce 2011 se účastnila ročního vzdělávacího cyklu 

globálního učení - GLEN, v jehož rámci vyučovala environmentální výchovu v chudinských 

čtvrtích Kapského Města a následně pak svou zkušenost využívala při aktivitách v České 

republice. V současnosti pracuje na v programu Varianty organizace Člověk v tísni a je 

zapojena do projektů CIVIS a Global Schools. 

 


