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Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Global Fairness s podporou Evropské unie a z 

prostředků z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR. Obsah dokumentu je zcela na odpovědnosti Ekumenické akademie a 

nemůže tak být považován za stanovisko Evropské unie. 

 

 



Úvod 

Cílem tohoto online katalogu je představit materiály pro globálně-rozvojové vzdělávání (GRV). 

Zvláštní důraz klademe na publikace, které se zabývají fair trade (spravedlivým obchodem). 

Považujeme ho jednak za vhodný výukový nástroj pro globálně-rozvojové vzdělávání. Zároveň je 

Ekumenická akademie součástí koordinační skupiny kampaně Fairtradové školy, na kterých se výuka 

fair trade podporuje. Tento katalog není nicméně určen jen školám zapojeným do kampaně, ale 

vyučujícím všech základních a středních škol, kteří mají zájem o zahrnování GRV a MKV do výuky. 

Tento materiál vznikl v rámci projektu Global Fairness – školy jako činitelé změny. Českým partnerem 

projektu je Ekumenická akademie, vydavatel tohoto katalogu. V následujícím oddíle je uvedena 

stručná informace o projektu a Ekumenické akademii. 

Projekt Global Fairness (rozklikávací) 

Projekt Global fairness (Globální férovost) přispívá ke zkvalitnění a rozšíření rozvojového vzdělávání, 

zejména k ukotvení rozvojových témat v učebních osnovách a praxi vzdělání. K tomu patří zejména 

zvyšování kompetencí učitelů a aktivizace žáků a studentů. Do procesu budou zapojeni i další 

zainteresované skupiny – úřady, veřejná správa, občanská společnost, podnikatelská sféra, univerzity 

a média.  

Podpora globálně-rozvojového vzdělávání 

Projekt Global fairness podporuje a poskytuje poradenství pro školy při zařazování globálních témat 

do učebních plánů a programů, vytvoření návodů uplatnění dobré praxe pro školy, posílení dialogu s 

úřady a veřejnou správou o strategii zlepšování učebních plánů, posílení dialogu s rodiči a sítěmi 

zainteresovaných partnerů škol (podniková sféra, univerzity, občanská společnosti). Vedle tohoto 

katalogu dále vytváří učební materiály a kurzy pro učitele. Aktivní spoluprací s učiteli při vyučování, 

poskytnutím pomoci se zaváděním nových dialogických a participativních učebních metod přispívá 

projekt Global fairness k ukotvení rozvojových témat v učebních osnovách a praxi vzdělání. Cílem je 

zmocnění žáků a studentů aby se stávali „aktéry změny“ - zapojili se do prosazování potřebných 

změn. 

Fairtradové školy 

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování 

míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje 

fairtradových produktů v daném místě. 

Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo 

svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání. 

Právě podpora kampaně Fairtradové školy je jedou ze stěžejních oblastí programu Global fairness – 

školy jako činitelé změny. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího 

systému a mohou tak získat příležitost ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě 

a k vědomí globálních souvislostí. Fairtradové školy vzdělávají své studenty konkrétními příklady, 

dávají najevo svou společenskou odpovědnost a dále rozvíjí globální rozvojové vzdělávání v České 

republice. Prvními dvěma Fairtradovými školami v České republice se staly Masarykova ZŠ, 

Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně.  

 

Ekumenická akademie (www.ekumakad.cz) 

http://www.ekumakad.cz/


V Ekumenické akademii prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, 

sociálních a ekologických problémů a zároveň je přenášíme do praxe v podobě konkrétních projektů. 

Naší vizí je sociálně spravedlivá, trvale udržitelná a tolerantní společnost. 

V ČR působíme od roku 1996 a v naší činnosti vycházíme z kritických a emancipačních ekumenických 

křesťanských tradic. Podporujeme alternativní formy ekonomické demokracie jako je solidární 

ekonomika, fair trade, družstevnictví a zasazujeme se o zachování demokratické správy veřejných 

statků (vzdělávání, zdravotnictví, důchodů atd.). Usilujeme o dodržování lidských práv a řešení 

ekonomických, sociálních, genderových a etnických nerovností. Vzděláváme veřejnost formou 

kampaní, seminářů, kulatých stolů, diskusí, publikací, happeningů a informačních stánků za účelem 

zvyšování povědomí o těchto tématech. 

Ekumenická akademie je členem FORS a Fairtrade Česko a Slovensko a je součástí koalicí a 

kampaní Social Watch, Česko proti chudobě, Clean Clothes Campaign, Fairtradová města a 

Klimatická koalice. 

Členové konsorcia projektu Global fairness 

BGZ - Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (leader projektu, www.bgz-berlin.de); 

EPIZ - Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum (www.epiz-berlin.de); Leeds 

Development Education Centre (www.leedsdec.org.uk); Welthaus der Diözese Linz (Welthaus Linz) 

(http://linz.welthaus.at); Artemisszió Foundation ( www.artemisszio.hu); Kontaktstelle für Umwelt und 

Entwicklung – KATE ( www.kate-berlin.de); Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit 

e.V.  - GSE (www.gse-ev.de) 

 

 

 

Vydala Ekumenická akademie 

Sokolovská 50, 180 00 Praha 8 

IČO: 638 36 009 

www.ekumakad.cz 

v rámci projektu Global fairness – školy jako činitelé změny 

Editoři: Kristýna Augustinská, Robert Mimra, Veronika Bačová 

Autoři textů: Robert Mimra, Jiří Hruška, Ivana Linhartová 

 

http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.bgz-berlin.de
http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.epiz-berlin.de
http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.leedsdec.org.uk
http://linz.welthaus.at/
http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.artemisszio.hu
http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.kate-berlin.de
http://ekumakad.cz/cz/projekty/www.gse-ev.de

