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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 třídenní workshop, jednodenní doškolovací workshop 

a závěrečný  třídenní workshop) 

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 školit 

učitele, poskytovat průběžnou metodickou podporu a úzce spolupracovat na zavádění 

metodického přístupu Global Storylines do výuky. 

Úkolem metodika-koordinátora je koordinace metodického týmu, dohled a vedení 

dokumentace, částečná administrace klíčové aktivity, spolupráce se zástupci z jiných 

klíčových aktivit. 

 

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

Jako učitel pracuje s novou metodikou, 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 dva třídenní a jeden jednodenní workshop, vytvářejí prostor pro zajištění průběžných 

konzultací a supervizí, účastní se závěrečné konference, zajišťují publicitu projektu dle 

uzavřené smlouvy o spolupráci.  

 

 
 

 

  



 

Metodický přístup Global Storylines 

 „Zapojením se do Global Storylines lépe propojujeme participaci a zapojování globálních 

témat do běžné výuky. U žáků to vede k většímu zájmu o výuku a kritické myšlení, ke 

zlepšování vztahu mezi nimi a pedagogy, rozvoji dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím 

spolupráce a přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování." 

Petra Turečková — MŠ a ZŠ Ostopovice 

V tomto přístupu jsou žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po 

dobu dvou až tří měsíců. Žáci a žákyně si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. 

Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem 

využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata 

v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Žáky vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, 

spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. 

Příběh je skvělým nástrojem pro rozvoj životních (klíčových) kompetencí. Je také inspirací 

pro širokou škálu aktivit v různých předmětech: bádání, diskuze, kritické zkoumání informací, 

psaní apod. Příběh dává žákům smysluplný kontext výuky, umožňuje propojování předmětů 

a má velký potenciál pro inkluzi, protože umožňuje diversifikovanou práci se skupinami ve 

třídě.  

Přínosy pro učitele a učitelky: 

 možnost poznat své žáky v jiném kontextu, 

 hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti, 

 pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy, 

 nová témata s globálním rozměrem pro práci s třídou, 

 propracovaný projekt, který nabízí téma i metody práce, ale nebere možnost jít svou 

vlastní cestou, 

 osobnostní a odborný rozvoj.  

Příběhy, se kterými pracujeme: 

 Obr od Bodláčí Hory (1.–3. třída) – o konfliktu a vyrovnávání se s odlišností 

 Voda, zdroj života (3.–5. třída) – o vzájemné závislosti a udržitelnosti 

 Naše půda, naše plody (2.–3. třída) – o vztahu k půdě a potravinám a obchodování 

s nimi 

 Naše půda, naše plody (4.–5. třída)  – o vztahu k půdě a potravinám, o problematice 

zabírání půdy 

Další informace o Global Storylines a metodiky ke stažení: www.nazemi.cz/cs/global-

storylines. 

Aktuální články o Global Storylines: 

Slepičková, L.,  Sayoud Solárová, K.: Global Storylines aneb Jak učit o globálních 

problémech pomocí příběhu. Časopis Komenský, roč. 138, č. 4. 

http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines
http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines


Hrubanová, K: Škola jako životní trenažer. EDUin 2016. Dostupné z: 

http://www.eduin.cz/clanky/skola-jako-zivotni-trenazer/ (cit. 18. 3. 2016). 

Více článků ke stažení lze najít zde: http://www.nazemi.cz/cs/vice-o-global-storylines. 

 

  

http://www.eduin.cz/clanky/skola-jako-zivotni-trenazer/
http://www.nazemi.cz/cs/vice-o-global-storylines


I. Organizační zajištění 

 

A. Školení učitelů (workshopy) 

 

V průběhu projektu jsme se zavázali uspořádat 3 školení pro učitele. Dvě z těchto setkání 

jsou vícedenní (2,5 dne), jedno je jednodenní (8 hodin). Tato školení slouží především 

k práci s učiteli. Na úvodním workshopu by měl být předáván metodický přístup a zároveň by 

měla být představena administrativa okolo projektu. V průběhu projektu (cca listopad–

prosinec) bude jednodenní školení, na kterém se bude předávat způsob provádění akčního 

výzkumu. Závěrečný workshop slouží k reflexi a evaluaci a může být také možností odměny 

pro učitele (např. prohloubení práce s metodickým přístupem apod.) 

 

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). 

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


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

dokumentace. 

 

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 Honzy 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: 

 

  _______________________________________________________. 
(Vypište jména a kdo je za koho zodpovědný; např. Švecová zodpovědná za výkazy 

učitelů ZŠ Na Větrné hůrce – Edudant, Francimor, Kazma.) 

 

- 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: 

 

 ______________________________________. 

 

- 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: 

 

_______________________________________. 

 

- 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). 

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


- Vzor potvrzení o účasti najdete v balíčku materiálů. 

- Za přípravu potvrzení o účasti zodpovídá: 

 

_______________________________________. 

 

- 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. 

- 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 

Výuka s dějovou linkou se dělí jednak na dramatické vstupy, při nichž žáci i učitel vstupují do 

rolí a jejich postavy musejí čelit problémům a výzvám, a jednak na učení mimo příběh. 

Dramatické vstupy posouvají příběh a otevírají otázky a úkoly k učení. V rolích získávají žáci 

sebedůvěru a motivaci pro učení. Děti i učitelé žijí současně ve dvou světech: ve světě 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
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


příběhu, když jsou v rolích, a v reálném světě, do kterého přenášejí zkušenost. Přecházení 

mezi těmito dvěma světy vytváří bezpečné prostředí pro učení. 

Zejména vstupování a vystupování z příběhu umožňuje žákům měnit perspektivu 

a poskytuje prostor pro reflexi, kdy se žáci s odstupem dívají na jednání svých postav a na 

své prožívání v rolích a pojmenovávají si, co se díky tomu naučili. 

Následující tipy vám mají pomoci vytěžit ze storyline co nejvíce. Rozvíjejí otázky, jak to 

udělat, aby žáci i učitelé měli jasno, ve kterém světě se zrovna nachází, jak vést reflexi a jak 

postupně rozšiřovat prostor pro iniciativu žáků (participace). 

 

1) Jak rozlišit práci v rolích a práci mimo role 

- Pro odlišení příběhu a reality dobře poslouží rekvizita (kravata, šátek, kladivo…), jejíž 

uchopení či odložení prozrazuje, je-li žák či učitel v roli, nebo ne.  

- Také učitelův slovní projev dává najevo, kde se nacházíme: „doneste si rekvizity, 

budeme se přemisťovat“, „opusťme nyní příběh a podívejme se na to, jak obyvatelé 

postupovali“.  

- Jasné oddělování příběhu a reality vám umožní využít jakoukoli situaci v příběhu 

k učení. Stačí dramatický vstup zastavit a vystoupit z role, například pokud jako učitel 

vidím, že sebou děti v rolích nechávají manipulovat. Potom se může třída vrátit do 

rozehrané situace.  

- Reflexe či výklad učiva veďte mimo příběh. 

 

2) Jak vést reflexe a podporovat přenos zkušenosti do života 

Reflexe je naprosto klíčová pro proces učení. Reflexe pomáhá dětem uvědomit si, co se 

dělo a jak to prožívaly a odvodit z toho poznání, které mohou uplatnit příště. V neposlední 

řadě vede děti k uvědomění si procesu učení. Díky tomu pak mohou své učení vědomě řídit. 

 

Jak reflexi zaměřit 

Orientovat se v tom, na co zaměřit reflexi, pomáhají cíle jednotlivých epizod, 

případně cíle stanovené samotným učitelem, í, a otázky za každou epizodou. 

 

Jak strukturovat reflexi 

Fáze reflexe 

Reflexe má čtyři fáze, které nemusejí být pokryty všechny. Záleží na kontextu 

aktivity. Po dramatizaci a po aktivitách, které jsou silným zážitkem a vzbuzují emoce 

dětí, začneme otázkami na prožívání (1). Někdy je možné začít rovnou popisným 

ohlédnutím za tím, co se vlastně dělo (2), zobecňujeme zkušenost (3) a formulujeme 

ponaučení pro příště (4). 

Příklady otázek pro rozproudění diskuze 

- Když se podíváte zpátky na to, co se v příběhu odehrálo, co tomu říkáte? 

- Jak jste se v roli vesničanů cítili, když…? (1) Prožitek a pocity 

- Co se dělo? Co vesničané udělali? Co dělala tvoje postava? Jak občané 

spolupracovali? (2) Popis dění, „ohlédnutí“ 

- Co by měli udělat jinak, a co se naopak osvědčilo? Kdybyste ten příběh brali 

jako učení a měli říct jednu věc, co jste se naučili? Lze upravovat podle cíle: 

Jak můžeme rozeznávat lháře od člověka, který mluví pravdu? Jak to 

poznám? Jak to můžu ověřit? (3) Zobecnění zkušenosti 

- Co se potřebujete naučit, abyste si dále v rolích občanů věděli rady? (4) 

Ponaučení pro příště 



Přenos do života 

U storyline je důležité věnovat pozornost otázkám, které pomáhají přenosu do života 

– které umožňují hledat paralely s příběhem v reálném životě dětí a ve světě kolem 

nás. 

Tipy 

- Otázky vztahujme k cílům epizody či daného úseku. 

- Začněme ze široka, abychom zachytili to, co je pro děti nejživější 

a nejdůležitější, a pak zužujme záběr. 

- Vyvažujme, o čem chceme mluvit my, a o čem zase žáci. 

 

3) Zvětšování prostoru pro iniciativu žáků a jejich podíl na procesech učení 

Přístup storyline umožňuje učit děti aktivnímu občanství. Příběh otvírá dětem prostor pro 

uplatňování vlastního vlivu na situace a události. Učitel je tak podporuje ve stále větší 

participaci na procesech, které se jich týkají. Participace – účast na dění – může začít od 

drobností.  

Nabízíme několik tipů: 

- Využívejte a rozvíjejte nápady dětí, nechejte je jejich nápady uplatnit. 

- Podpořte je v dávání konstruktivní zpětné vazby: například děti popisným jazykem 

pojmenovávají chování druhých, které je těší, či naopak ruší; pojmenují slabá místa 

plánu, a tím jej pomáhají vylepšit. 

- Vyzkoušejte s dětmi různé procesy rozhodování, jdoucí za pouhé hlasování pro 

návrhy. 

- Umožněte dětem porozumět důsledkům vlastních rozhodnutí tak, že je necháte zažít 

je.  

- Nebo když bude vesnice složená ze samých hasičů a vojáků, navoďte situaci: došel 

chleba. 

- Prostor pro participaci je také mimo příběh, děti se učí být odpovědné za svoje učení. 

 

Jak naložit s tím, když se žáci rozhodnou jinak, než kudy vede linka příběhu 

- Využijte to pro další důležité učení pro život: jak přijímat věci, které nejsou podle 

mého. Nezapomeňte, že takové učení je třeba podpořit reflexí. V příběhu to můžete 

uvést následovně: žáci představují pouze část vesnice, ostatní či starosta rozhodli 

jinak. 

 

Z čeho se skládají popisy epizod 

- Anotace – stručně shrnuje, co se v dané epizodě odehraje jak v příběhu, tak v učení. 

- Cíle – jsou formulovány jako dlouhodobé vzdělávací záměry, ke kterým epizoda 

směřuje; volba konkrétních měřitelných cílů je na učiteli. 

- Co nás zajímá – klíčové otázky utvářející příběhovou linii vysvětlují, co žáci v dané 

epizodě budou prozkoumávat. 

- Průběh epizody. 

- Dramatické vstupy – u většiny epizod tvoří jejich součást dramatický vstup, který 

posouvá příběh. 

- Podpůrné aktivity – lekce, které žákům mimo role pomáhají porozumět důležitým 

konceptům či prozkoumat témata, která s příběhem souvisejí; často prohlubují 

globální rozměr příběhu. 



- Na co se zaměřit v reflexi – tato část pomáhá učiteli s hodnocením posunu žáků 

tím, že formou otázek zaměřuje pozornost na to, co u žáků sledovat; jsou zde 

uvedeny i příklady konkrétních otázek pro reflexi. 

 

IV. Důležité kontakty 

Pavla Švecová    garant celé klíčové aktivity  

E: pavla.svecova@lipka.cz   T: 543 420 822 

 

Michaela Gajdošová    metodička koordinátorka 

E: michaela.gajdosova@nazemi.cz  T: 778 759 918 

 

Eva Malířová     metodička 

 

Martina Holková    metodička 

 

Martina Holcová    metodička 

 

Lenka Spáčilová    metodička 

 

Karla Černá     metodička 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



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 – NaZemi 

 

Jsme nevládní nezisková organizace NaZemi. Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na 

Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách. Zaměřujeme se na propojenost 

našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, 

firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.  

 Apelujeme na firmy, aby podnikaly odpovědně a transparentně. Aby přijaly 

odpovědnost za pracovní podmínky ve svých dodavatelských řetězcích, za produkty, 

které nesou jejich značku a jež si můžeme v ČR nebo v Evropě koupit.  

 Podporujeme fair trade a umožňujeme tím pěstitelům a pěstitelkám v zemích 

globálního Jihu zlepšovat jejich životní podmínky. Fair trade nepřipouští dětskou 

práci, geneticky modifikované plodiny ani nadměrné zatěžování životního prostředí. 

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


Pěstitelé a pěstitelky dostávají spravedlivou odměnu za svoji práci, důraz je kladen 

na dlouhodobou udržitelnost a rozvoj komunit.  

 Věnujeme se metodice globálního rozvojového vzdělávání a usilujeme o její 

zavedení do praxe českého vzdělávání. Jde nám o to, aby studenti a studentky 

hledali a reflektovali spojitosti mezi svým životem a životy ostatních na světě 

a přijímali za tyto vztahy zodpovědnost. Aby rozvíjeli svoji schopnost kritického 

myšlení a takových dovedností, jež jim umožní orientovat se v globálním světě. 

Vedle toho se rovněž věnujeme facilitování skupinových procesů.  

 Máme specializovaný fairtradový obchod, který nám pomáhá financovat naše 

aktivity. Jednotlivcům, firmám i kavárnám nabízíme vlastní, na míru šitou 

a vyváženou směs fairtradové kávy Fair Café a čaje Fair Tea. Můžete nás podpořit 

nákupem v e-shopu obchod.nazemi.cz. 


