METODIKA
SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY – Globální problémy

kresba: David Fišer

Cíl semináře
Účastníci semináře se podrobně seznámí s výukovým programem Mobil – co nevyčteme z displeje i potřebným
odborným informačním základem, vztahujícím se k tématu globálních problémů, a to v podobě, která jim poté
umožní samostatně realizovat výukový program na svých pracovištích. Nedílnou a obohacující součástí semináře
je i sdílení tipů a praktických záležitostí pro výuku programu (např. tipy na rozšíření nebo naopak zkrácení
výukového programu, na co si dávat v jednotlivých fázích programu pozor, na co klást důraz, jak žáci obvykle
reagují, jak je možné s tím pracovat apod.).

PŘÍPRAVNÁ ČÁST SEMINÁŘE
Doporučený časový harmonogram semináře
Celková délka semináře (bez přestávek) je 6 vyučovacích hodin, čili 4,5 běžné hodiny.
 180 minut – předvedení vlastního výukového programu, s 15 minutovou pauzou zhruba uprostřed.
Celková délka prezentace tedy činí 195 minut.
 15 minut – druhá přestávka
 45 minut – metodický rozbor výukového programu (z pohledu žáka-učitele-lektora)
 60 minut – přestávka na oběd
 45 minut – přednáška odborníka na dané téma (globální problémy) a následná diskuze
 závěr – hodnocení semináře, předání osvědčení
Doporučený počet účastníků: 10 – 20 (maximálně 30)
Nároky na místnost
Místnost vybavená nábytkem, který umožňuje vytvoření kruhu ze židlí, respektive polokruhu ve tvaru písmene U
s výhledem na tabuli/flipchart a projekční plátno. Případně je vhodné mít k dispozici další přilehlé místnosti
(předsíň, kuchyňka, apod.), které umožňují účastníkům nerušenou práci ve skupinkách. Toto lze zajistit také
v dostatečně velké místnosti, kde mohou skupiny pracovat v různých koutech místnosti.
Pomůcky obecné:
dataprojektor, promítací plátno, notebook, flipchart, flipchartové pastelky, jmenovky, papíry na poznámky
(šmíráky), psací potřeby
Pomůcky potřebné pro vlastní výukový program:
tabule/flipchart, křídy/fixy, papíry na zapisování, tužky, staré mobily (či mobily účastníků), obrázek částí mobilu
(Příloha 1 z manuálu výukového programu), kartičky pro rozřazení žáků (Příloha 2 z manuálu výukového
programu), informační karty o cestě materiálů (Příloha 3 z manuálu výukového programu), slepé mapy (Příloha 4
z manuálu výukového programu), atlasy (alespoň jeden pro každou skupinu), barevné pastelky, nástěnná mapa
světa – politická, barevné bavlnky, lepicí guma, metry či pravítka na měření, sady fotografií (Příloha 5 z manuálu
výukového programu) v elektronické i vytištěné podobě (doporučujeme tisknout ve velikosti A5), kartičky s
otazníky (Příloha 6 z manuálu výukového programu), počítač, dataprojektor, promítací plátno, případové studie
pro každou skupinu (Příloha 7 z manuálu výukového programu), obrázky vystříhané z časopisů, letáků, pohlednice
apod. (ukázka sady obrázků viz Příloha 8 z manuálu výukového programu), kartičky s krátkými informacemi
(Příloha 9 z manuálu výukového programu) s předem připravenými značkami na rubu (např. barevnými puntíky)
pro rozdělení žáků do skupin po 3–5, papíry s výroky (Příloha 10 z manuálu výukového programu), fixy, prázdné
papíry

Personální zajištění semináře
 lektor/lektoři výukového programu (Osvědčilo se lektorování ve dvojici, tento výukový program je
poměrně náročný na pomůcky a přechody mezi jednotlivými fázemi, dva lektoři navíc přinášejí větší
rozmanitost názorů v diskuzích v průběhu VP a zvláště u dospělých účastníků je to oceňováno.)
 metodik pro vedení zpětné vazby k výukovému programu a celého semináře (Je vhodné, aby metodik byl
přítomen po celou dobu konání semináře a sledoval zejména průběh výukového programu, což mu
umožní lepší vedení diskuze ve fázi metodické reflexe. Jako externí pozorovatel průběhu výukového
programu má také možnost všimnout si věcí, které lektoři nebo účastníci vtažení do programu nevnímají
– tyto okamžiky pak může reflektovat a nabídnout k diskuzi během metodické reflexe.)
 odborník-praktik pro prezentaci odborného tématu (V ideálním případě je odborník také přítomen celému
průběhu programu, v opačném případě by se měl seznámit alespoň s metodikou VP, aby mohl vhodně
navázat s odborným výkladem k danému tématu a vybrat z něj to, co je relevantní ve vztahu k výukovému
programu. Nutné je předem upozornit odborníka, aby také počítal s dostatečným prostorem pro dotazy,
které účastníci k tématu mohou mít – dobré je vyhradit na dotazy a besedu alespoň 15 minut. Zkušenost
z praxe dokonce ukázala, že účastníci jsou schopni naplnit svými dotazy a diskuzí s odborníkem mnohem
větší prostor.)
 pomocná síla pro organizační záležitosti (podpis prezenčních listin, zajištění chodu techniky, zajištění
občerstvení atd.) – podle domluvy může toto zajistit někdo z organizace, na jejíž půdě se seminář koná
(V případě personální nouze se mohou o organizační záležitosti dělit lektoři s metodikem, ze zkušenosti
ale vyplývá, že organizační pomocná síla navíc je velmi vhodná.)

VLASTNÍ PRŮBĚH SEMINÁŘE
1. Přivítání účastníků
představení pořádající/pořádajících organizace/í
2. Představení přítomných organizátorů a jejich kompetencí:
 funkce osob podílejících se na dnešní akci
- kdo je hostitel v daných prostorách – podá info o možnostech stravování (o občerstvení v
místě, o jídelně, kantýně), kde je WC apod.
- kdo je koordinátor projektu – ten, kdo s vámi komunikuje mailem a radí se správností
průběhu projektu, případně odkáže na další kompetentní osoby
- kdo se stará o finanční stránku semináře – např. účastnické poplatky, cestovní příkazy a
další
- kdo má na starost organizaci dnešního semináře – sdělí, jak bude seminář probíhat
- kdo je lektor, metodik, odborník




případně lze sdělit i funkce osob obecně v projektu – koordinátor, odborný pracovník, metodik,
lektor apod., zejména v případě potřeby další spolupráce se členy projektového týmu
funkce osob v profesní praxi – kde působí, v jaké funkci a jak dlouho (funkce a roky praxe ovlivňují
důvěryhodnost a vstřícné přijetí organizátora/přednášejícího přítomnými účastníky)

3. Identifikace projektu
 Dnešní přednášené téma je součástí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně se jedná
o projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (tzv. VUR).
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
 Případně je vhodné zmínit se o důvodech vzniku projektu – proč bylo žádáno o dotaci právě na
toto téma (VUR)
 Dnešní téma: „globální problémy“

4. Časová struktura semináře
- sdělit čas pro organizační záležitosti (cesťáky, účastnické poplatky…)
- nastínit časové rozpětí bloků výuky
- kdy a jak dlouhé budou přestávky
- stanovení času na oběd
- kdy a jak dlouho bude případně přednášet expert (odborník z praxe)
- kdy bude čas na zpětné vazby účastníků
- kdy seminář skončí

5. Prezenční listina – vyzvat k podpisům a uvedení případných dalších informací

6. Oslovování účastníků a výroba jmenovek
 Domluvit se s účastníky na tom, zda si budeme vykat nebo tykat. Můžeme věc vyřešit například
tak, že začne-li nám účastník vykat, vykáme i my a opačně – toto pravidlo ale sdělíme nahlas.
 Vyzveme účastníky k napsání svých jmen a připevnit si jmenovky na oděv (podle situace můžeme
o napsání jmenovek a připevnění na viditelné místo na oděvu požádat účastníky už před začátkem
semináře, při jejich příchodu a podepisování prezenční listiny – už nyní je můžeme upozornit, ať si
na jmenovku napíší jméno tak, jak je jim to příjemné, jen křestní jméno, nebo i příjmení).
 Jmenovky mají i organizátoři hned při zahájení semináře.

7. Představovací kolečko účastníků semináře
Požádáme účastníky semináře, zda by se stručně ostatním představili (stačí jméno, pracoviště, případně
proč se chtěli zúčastnit právě tohoto semináře), všichni se popořadě představí, lektoři také mohou sami za
sebe dodat, co ještě nezaznělo.

8. Stručné uvedení dnešního tématu
 Sdělíme, jaká část projektu VUR již byla provedena, která je tzv. „v běhu“, které části byly testovány
 Uvedeme, kterou část budeme testovat zde. To je: výukový program „Mobil – co nevyčteme z
displeje“. Případně sdělíme, jaké úpravy již v uvedeném VP proběhly.
 Požádáme účastníky o spolupráci v průběhu celého semináře a zdůrazníme, že jejich nápady na
zlepšení či uvedení výukového programu do praxe v případě různých specifik cílových skupin jsou
vítány a jistě je ocení i ostatní účastníci semináře, aneb je tu prostor i pro sdílení vlastních nápadů a
tipů, jak program nejlépe podat žákům.

9. Rozdělení rolí účastníků semináře
 Z důvodů důkladné metodické reflexe požádáme účastníky, aby si pro průběh výukového
programu rozdělili role, a to na kategorie učitel, lektor a žák. Celý průběh pilotáže VP by pak měli
sledovat „očima“ učitele, lektora nebo žáka a z tohoto pohledu by na závěr měli prezentovat svoji
zpětnou vazbu.
 Každou skupinu charakterizujeme, aby bylo jasné, jaká má specifika:
„Učitel“ – pracuje zpravidla sám s celou třídou; žáky většinou zná, stejně jako prostory pro výuku;
má zájem na tom, aby přednášené téma navazovalo či doplňovalo výukové osnovy; pomůcky má
„po ruce“ ve škole; má na výuku striktně vymezený čas… (možno doplnit dalšími body)
„Lektor“ – pracuje mnohdy s žáky, které nezná; pracuje většinou s menší skupinou; pomůcky si někdy
musí donést - to souvisí s potřebou malého objemu, nízké váhy a skladností pomůcek; klade důraz na
netradiční pomůcky a výukové metody; vede žáky k aktivnímu podílu na průběhu programu = náročnější
na čas… (možno doplnit dalšími body)
„Žák“ – vyžaduje srozumitelné, různorodé a poutavé vedení výukového programu se zajímavými
pomůckami a možností vlastních tvořivých aktivit… (možno doplnit dalšími body)

10. Máte nějaké otázky? Bylo vše srozumitelně vysvětleno?
Nezapomeňme se zeptat na srozumitelnost našeho výkladu. Předejdeme tak nedorozuměním a
případným komplikacím při zpětné vazbě.

11. Vlastní prezentace testovaného výukového programu
(včetně předem stanovených přestávek)
Průběh výukového programu obohatíme o doplnění tipy a doporučeními, na které by lektor měl během
výuky myslet. Účastníci tak procházejí výukovým programem v roli žáků a prožívají ho na vlastní kůži, jsou
ale lektorem seznámeni i s tipy a doporučeními pro ně jako budoucí lektory, a to právě ve chvíli, kdy je
v programu vhodné na danou věc upozornit.

foto: Hana Klenovská


Aktivita 1: Když se řekne mobil… - 5 minut
Úvodní aktivita slouží jako zahřívací a zároveň k rozmluvení účastníků/žáků. Lektor by měl navodit
otevřenou atmosféru a dát najevo, že žáci mohou bez obav vyslovovat své názory a ty budou vyslechnuty.
Během této úvodní aktivity lektor také zjistí základní informace o vstupních představách žáků o tématu

(pokud žáky nezná), zda je ve třídě někdo, kdo již něco ví o problematice např. pracovních podmínek
v rozvojových zemích, elektroodpadu apod.
Tato aktivita je brainstormingem, pokud žáci tuto metodu neznají, vysvětlíme její základní pravidla – tedy
že mohou říkat jakékoliv asociace k tématu, přičemž jejich nápady nebudou nijak hodnoceny ani
komentovány, a to ani ze strany spolužáků. Žádný nápad v tuto chvíli není špatný.


Aktivita 2: Co najdeme pod krytem – 25 minut
Zde by měl lektor přenechat většinu aktivity žákům a nechat jim nerušený prostor pro práci ve skupinách,
ovšem měl by jim být také neustále k dispozici, připraven pomoci, pokud někdo bude potřebovat. Je
vhodné, aby procházel třídou kolem pracujících skupin, v dostatečné vzdálenosti pro jejich nerušenou
práci, ale zároveň sledovat, zda někdo nechce pomoci. Jedenkrát v průběhu práce je také vhodné, aby
lektor všechny skupiny obešel a zeptal se jich, jak na tom s vymýšlením jsou, zda ještě potřebují hodně
času, nebo už pomalu nápady docházejí a podle toho aktivitu ukončil.
I když je lektorovi linka mezi jednotlivými aktivitami jasná, žáky je dobré programem vést pomocí „oslích
můstků“ a jednotlivé části programu propojovat. Skupiny v první části programu pracují v podstatě
s jedním kovem, některé skupiny sledují jeho příběh i v případové studii. Žákům je dobré tuto linku
„odhalit“ a dovysvětlit.
Krátká shrnutí na konci každé aktivity a provázání logickým přechodem do následující aktivity také velmi
pomohou žákům sledovat program více jako promyšlený celek.



Aktivita 3: Mobil cestovatel – 30 minut
Zde je ze strany lektora nesmírně důležité zdůraznit, že vzdálenosti měřené na nástěnné mapě jsou velice
nepřesné a pouze ilustrativní pro náš účel (tím je naznačení velkých vzdáleností, které zdolávají součástky
mobilu, potažmo mnohé jiné věci naší každodenní potřeby).
Skupiny je vhodné při jejich práci mírně koordinovat, aby se neshluklo příliš mnoho žáků u nástěnné mapy
a neztížili si tak vlastní práci. Mohou pomoci jednoduché pokyny typu „vyšlete k mapě pouze dva členy
vaší skupiny“, nebo „dokončete nejprve zakreslení cesty materiálu ve vaší slepé mapě a až poté přistupte
k nástěnné mapě“.



Aktivita 4: Fotopříběh – 15 minut
U vymýšlení vlastního příběhu „ze života mobilu“ k sadě fotografií nechejte žákům naprostou volnost a
povzbuďte je k popuštění uzdy fantazie, zde se mohou „vyřádit“, při vymýšlení se pobavit, nebo vtipným
příběhem pobavit své spolužáky. Příběh nemusí být založen na realitě, kterou pravděpodobně z fotografií
tuší, mohou si vymyslet libovolný příběh podle toho, co na fotografiích vidí a podle toho, jak je poskládají
za sebe.
Vzhledem k nižší kvalitě některých fotografií doporučujeme tištěnou verzi fotografií v maximálním
formátu A5. Tato velikost fotografií je ale příliš malá a špatně viditelná ve skupině s více než 10 žáky, proto

je vhodné využít při prezentaci příběhů dataprojektor a promítat na něm celé třídě fotografie o kterých je
řeč ve formě viditelnější.

foto: Pavlína Slámová


Aktivita 5: Střípky ze života mobilu – 35 minut
V této aktivitě se osvědčilo během sdílení/představování případových studií ve skupinkách nechat žáky
pracovat nerušeně – mají menší ostych spolužákům příběh převyprávět, než když je poslouchá lektor.
Samozřejmě pokud má pedagog tušení, že by skupina nepracovala, pokud by je nesledoval, jedná podle
toho.



Aktivita 6: Zpracování emocí – 10 minut
Tato aktivita je velmi důležitá vzhledem k tomu, že informace z případových studií, fotografií a celého
dosavadního průběhu programu mohou žáky uvést do deprese, pocitu beznaděje apod. Zde mají možnost

dát svým emocím průchod a lektor může zjistit, zda na někoho program nezapůsobil příliš depresivně a
případně s tímto dále pracovat a snažit se tento pocit odbourat.
V této aktivitě je také vhodné své pocity formulovat – pokud žáci nechtějí mluvit před celou třídou,
můžeme jim navrhnout sdílet své pocity ve dvojicích s partnerem podle vlastního výběru. Pokud máme
pocit, že ani dvojice by nefungovaly, poprosíme žáky, aby své pocity zapsali na papír.

foto: Hana Klenovská
Je možné a vhodné v tuto chvíli zařadit metodu živého obrazu. Buď samostatně, nebo v malých
skupinkách – žáci si pojmenují svoji emoci a během 5 minut vymyslí živý obraz, který ji bude znázorňovat.
Ostatní pak mohou, či nemusí hádat, co asi obraz vyjadřuje.



Aktivita 7: Tržiště informací aneb dalo by se s tím něco dělat? – 35 minut
Poslední třetina programu počínaje touto aktivitou je velmi důležitá pro celkové zpracování témat. Měl by
jí tedy být věnován dostatek času a důrazu. V žádném případě by se nemělo stát, že tato část bude kvůli
nedostatku času výrazně zkrácena!
Pro aktivitu „tržiště“ je vhodné, aby měl lektor připravené aktuální informace o momentálně probíhajících
kampaních, sbírkách starých mobilních telefonů, aktivitách, které se v souvislosti s tématem dějí
v regionu, případně v České republice. Je také dobré mít připravené příklady dobré praxe a pozitivní
zprávy o dění v této oblasti, nejlépe opět přímo z České republiky, aby byly žákům co nejbližší a
„dosažitelné“.
Je také důležité zdůraznit, že i malé krůčky a maličkosti mají smysl – a dát konkrétní možnosti, co se TEĎ
děje, co mohu TEĎ dělat, kde konkrétně ve svém okolí mohu v bazaru prodat svůj starý mobil, nebo si
koupit z druhé ruky pro sebe nový, kde konkrétně mohu ve své obci odevzdat drobný elektroodpad atd.



Aktivita 8: Můj osobní postoj – 15 minut
Tato aktivita jde oproti předchozí ještě o stupeň dál. Směřuje k občanské angažovanosti a aktivitě.
V některých třídách, zvláště u mladších ročníků, může být žákům téma občanské angažovanosti ještě
vzdálené. Lektor tak podle svého uvážení může aktivitu zrychlit, nebo i zcela vynechat.



Aktivita 9: Já a mobil – 10 minut
Poslední aktivita je individuální reflexí celého průběhu programu, neměla by tedy rozhodně chybět.
Individuální reflexe v tomto případě metodou volného psaní, je pro žáka důležitá, protože má možnost si
sám uspořádat myšlenky. Důležité je žáky upozornit, že jejich texty volného psaní nikdo nebude číst
(pokud nebudou sami chtít) a že tedy tato reflexe je opravdu hlavně pro ně samotné. Mohou vyjádřit i
myšlenky, o které by se s lektorem či pedagogem, nebo ani se spolužákem dělit nechtěli.

12. Otázky po prezentaci VP
Vyzveme k pokládání otázek dřív, než bude podávána zpětná vazba. Vyjasníme si drobná nepochopení
obsahu.
Mezi časté otázky účastníků semináře patří:
Který mobil je tedy „nejzelenější“? Který máme kupovat?
Nejlepší je orientovat se podle aktuálních žebříčků v programu zmíněných (Greenpeace, Vodafone),
ovšem důležité je zdůraznit, že všechny firmy vyrábějící mobily mají ještě mnohé zlepšovat! Sice již
některé kroky ke zlepšení podnikly, ale dokud nemusí, dalším zlepšením se vyhýbají.

V roce 2013 také vznikl první Fairphone, ten se dá považovat za průlom v mobilním průmyslu – je
v současné době nejlepší volbou pro zodpovědného spotřebitele při nákupu nového mobilního telefonu.
Není lepší naše staré nefunkční mobily ještě nějakou dobu nechat schované v šuplíku, když
pravděpodobně skončí na skládce někde v rozvojové zemi, pokud je odevzdáme k recyklaci?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, musíme se rozhodnout nejlépe každý sám, co považujeme za
vhodnější řešení.
Kde všude můžeme odevzdat staré mobily? I ve všech obchodech, kde prodávají elektroniku?
Ano, ve všech obchodech prodávající mobilní telefony by mělo být možné náš starý telefon odevzdat.
Dále můžeme starý mobil odevzdat v opravnách elektroniky, na sběrných místech např. na obecním úřadu
či v některých školách, v ekodvorech, prodejnách mobilních operátorů…
Jaké jsou vyhlídky na zlepšení situace v DR Kongo? Zasahuje tam nějak OSN?
Palčivá situace v DR Kongo bohužel asi v brzké době neskončí. Konflikt se táhne již řadu let a stát není ve
stavu, kdy by byl schopen situaci vyřešit. Jistou naději představují právě obchodní aktivity v DR Kongo –
těžba a zpracování surovin, které mohou zemi přinést finance a rozvoj. Musí ovšem respektovat
problematickou situaci v zemi a snažit se obchodní aktivity rozvíjet tak, aby této zemi a jejím obyvatelům
spíše neškodila tak, jak se tomu děje ve většině případů dnes.
OSN v DR Kongo působí, respektive ustavila zde misi MONUSCO, nejdéle působící mírovou misi v historii,
výrazné výsledky ovšem tato mise nepřinesla.

13. Zpětná vazba účastníků semináře
 vyzveme k písemné přípravě zpětné vazby jednotlivců. Poté zvolíme jednu ze tří skupin (učitel,
lektor, žák)
 probíhá slovní zpětná vazba vždy jedné skupiny (např. žáci). Účastníci ale prezentují své názory
jednotlivě. Skupiny se vystřídají.
 Moderátor zpětné vazby (metodik) dává průběžně prostor ke komentářům lektorům výukového
programu, pokud chtějí něco dovysvětlit, doplnit apod.

14. Závěrečná diskuze

15. Přednáška odborníka k danému tématu včetně dotazů z řad účastníků semináře – doporučení
odborníci:

 Adam Čajka - spolupracuje s organizací NaZemi, odborník na ozbrojený konflikt v Demokratické
republice Kongo, kontakt: A.Cajka@seznam.cz

 Eva Malířová - pracuje v organizaci NaZemi, zkušená lektorka globálního rozvojového vzdělávání,
kontakt: eva.malirova@nazemi.cz

 Markéta Kutilová - založila misi Člověka v tísni v Demokratické republice Kongo a několik let zde
pracovala, kontakt: marketa@bio.cz

foto: Hana Klenovská

16. Předání osvědčení a rozloučení s účastníky semináře

