
MOBILITA V POLSKU PRO UČITELÉ V RÁMCI PROJEKTU 

GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

15.9. - 21.9. 2019 

 
Studijní pobyt v Polsku ve Varšavě organizoval Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) v Praze 

v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání.  

 

Pobytu předcházela přípravná schůzka realizovaná v sídle NIDV v Praze, na které jsme se společně 

seznámili a byli uvedeni do problematiky Globálního rozvojového vzdělávání ( dále jen „GRV“). 

 

V neděli 15.9. 2019 v odpoledních hodinách letadlo dosedlo na letišti ve Varšavě a naše skupina 

plna očekávání se vydala do centra hlavního města, kde se nalézal náš hotel. Po ubytování jsme se v 

rámci možností seznámili s okolím hotelu a zejména s programem, který pro nás připravili polští  

pořadatelé. 

První pracovní den začal přednáškou v Nadaci vzdělávání pro demokracii. Dozvěděli jsme se 

informace o školském vzdělávacím systému v Polsku, např. o dopoledním a odpoledním vyučování, 

o nepovinných hodinách náboženství v polských školách, o nové reformě školství v Polsku. 

Zajímavá byla i ukázka pracovních listů www.e-globalna.edu.pl. Na tomto portálu  je možné najít 

spoustu metodických materiálů podporující pedagogy v naplňování cílů GRV, včetně aktivizačních 

metod zaměřených zejména na kritické myšlení žáků. 

Následovala návštěva Amnesty internacional Poland s představením vzdělávacích projektů a 

kampaněmi ve školách zaměřených na boj za práva a svobodu. Tato organizace s celosvětovou 

působností bojuje za práva migrantů, uprchlíků, požaduje zajištění svobody slova různými nástroji, 

např. aktivitou s názvem „Maraton psaní dopisů“. (https://www.amnesty.cz/news/3841/zaverecna-

zprava-z-maratonu-psani-dopisu-2016 ) 

Velice zajímavý byl den strávený v krásném městě Krakov. Na Krakovské ambasádě nám 

představili velké množství inspirativních aktivit zabývající se problematikou FAIRTRADE např. 

videa, výstavy, festivaly, publikace, plakáty, využívání maskotů apod. Veškeré tyto aktivity vychází 

z neziskových organizací, kterých je v Polsku velké množství (Nadace Buy Responsibly, Nadace 

Open Plan apod.). 

Středa začala návštěvou v Centru pro občanské vzdělávání, které pomáhá pedagogům propojit GRV 

s jednotlivými předměty. Získali jsme i kontakt na českou podporu v oblasti GRV v rámci projektu 

PADLET zastoupenou organizací ARTOK v Olomouci: https://padlet.com/, 

johana.krajcirova@arpok.cz. 

V odpoledních hodinách jsme měli možnost nahlédnout do dění moderní neveřejné základní školy 

ve Starých Babicích na okraji Varšavy. Formou prezentace a vlastního videa nás srdečně uvítali 

nejen pedagogové, ale také žáci nižšího a vyššího stupně. Soukromá škola EDULAB v nás 

zanechala dojem otevřené školy podporující samostatnost žáků s ohledem na globální problematiku 

světa. 

Další den v nás zanechal smíšené pocity, protože nás polská agentura poctila možností navštívit 

velkolepé muzeum dějin polských židů. Smíšené pocity nás provázely proto, že na jedné straně 

jsme nepřestávali žasnout nad pojetím a sestavením tohoto ohromného interaktivního muzea a na 

straně druhé skutečnost a znovu připomenutí hrůzy a osudy této skupiny obyvatel. Muzeum bylo 

otevřeno v roce 2013 a  nezaměřuje  se pouze na druhou světovou válku a holokaust, ale popisuje i 

účast Židů na tvorbě polské kultury, vědy a ekonomiky. Líčí jejich historii od dob příchodu 

židovských kupců na území první polské republiky okolo roku 960 a počátků židovského osídlení, 

až po nejmodernější židovskou historii v třetí polské republice. Jedním z mnoha cílů muzea je v 

rámci antidiskriminačního vzdělávání pořádat pro základní a střední školy zážitkové programy na 

různá témata, např.: Setkání se židovskou kulturou, Hry a zábavy židovských dětí, Různorodost a 

tolerance apod. Programy jsou placené a. pro skupinu do 30 osob je cena 160 zl. 
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Poslední den našeho studijního pobytu jsem strávili v Centru pro rozvoj vzdělávání, kde jsme měli 

možnost se setkat  s koordinátory vzdělávacích programů a regionálními lídry v programech GRV.  

Zakončení mobility proběhlo ve veřejné střední škole XXXIX LO im.Lotnictwa Polskiego v 

Bielaně, kde nám žáci 3.B v rámci enviromentální výuky společně s vyučujícím předvedli 

ukázkovou hodinu zaměřenou na problematiku plastů. 

Po diskusi se žáky a učitelem jsme si prohlédli školu a v odpoledních hodinách se rozběhli po 

nákupních centrech Varšavy. 

V sobotu 21.9. se naše „parta“ na letišti Václava Havla v Praze rozloučila plna dojmů, nových 

informací, zajímavých zkušeností a s novými kontakty na kolegy z různých koutů České republiky. 

Věřím, že jsme se neviděli naposledy a že se určitě na nějaké vzdělávací akci opět potkáme.. (nebo 

v Karviné na koncertě Dáši :-)) … 
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