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VOLUME

ARPOK je vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje

globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech

dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky,

migrace, chudoba, klimatické změny). Zaměřuje se na následující

aktivity:

● Nabízí širokou škálu výukových programů pro žáky 

mateřských, základních i středních škol, které realizuje přímo ve 

školách.

● Nabízí semináře pro pedagogy mateřských, základních a 

středních škol, které probíhají interaktivní formou a nabízí tak 

možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné 

využít přímo ve výuce. 

● Pořádá konferenci globálního rozvojového vzdělávání, která je 

určena pedagogům, ředitelům škol, studentům pedagogiky a 

lektorům neformálního vzdělávání se zájmem o globální témata.

● Nabízí prověřené metodické materiály k problematice 

globálního rozvojového vzdělávání, které pedagogům šetří čas.

● Pro veřejnost pořádá veřejné besedy tzv. rozvojové večery s 

odborníky na rozvojovou a humanitární spolupráci, kteří předávají 

informace o aktuálním dění ve světě.

Vizí ARPOKu je podílet se na udržitelném rozvoji světa a na

vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená,

vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl

odpovědnosti.

O ARPOKU

Úvod
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Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního

rozvojového vzdělávání, který je v letech 2017–2021 realizován ve

12 evropských zemích.

V Česku jej ARPOK implementuje ve spolupráci s organizací ADRA

za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají

odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a

dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky.

Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s

realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.

Projekt se věnuje sedmi klíčovým oblastem:

1. Tvorba výukových materiálů s tematikou udržitelného rozvoje

a SDGs v rozsahu 2-3 učebních jednotek. Cílem je umožnit

začleňování těchto témat do různých školních předmětů a

vytvořit také mezipředmětové vazby.

2. Profesní rozvoj pedagogů formou seminářů pro posílení jejich

motivace, získání potřebných dovedností a seznámení se s

novými metodikami a výukovými lekcemi. Pedagogy je třeba

připravit (obsahově i metodiky) pro kvalitní zahrnutí problematiky

SDGs do výuky.

3. Budování povědomí o projektových aktivitách i mimo školu –

otevřít prostor školy veřejnosti a více informovat o tom, co škola

dělá a jak pracuje s tématy SDGs.

4. Vytvoření nástroje pro hodnocení aktivit – zatím neexistuje

nadnárodní hodnotící systém pro evaluaci efektivity začleňování

globálních témat do výuky v oblasti učebních výstupů a změn

chování.

5. Aktivní zapojení žáků a studentů – týmy studentů vytváří

vlastní projekty, které mají vést k aktivnímu občanství a osvětě

o SDGs.

6. Spolupráce s rodinami a místní komunitou – snaha zapojit je

do školních aktivit zvyšuje potenciál pro osvětu v problematice

SDGs.

7. Zapojení dalších aktérů do projektu – pro efektivní osvětu je

potřeba vytvořit síť dalších aktérů jako jsou např. vedení školy a

zřizovatel, místní samosprávy, místní soukromé subjekty a

sdružení, další školy, univerzity, ministerstva školství aj.

O 

PROJEKTU
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Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který

vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických,

environmentálních a kulturních procesů, které čím dál víc ovlivňují

životy lidí v globalizovaném světě. Rozvíjí dovednosti a podporuje

vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně

se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Směřuje k

přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé

možnost žít důstojný život.

Hlavním cílem globálního rozvojového vzdělávání je, aby lidé přijali

svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě, což vyžaduje, aby:

1) rozvíjeli vědomí globální zodpovědnosti, kulturní, etnické a

náboženské tolerance a solidarity s problémy jiných, byť

vzdálených lidí;

2) získali všeobecný přehled o propojenosti současného světa a

globálních problémech lidstva ve všech jejich historických,

ekonomických a politických souvislostech;

3) měli základní vědomosti o současných celosvětových

výzvách, a to nejen v rozvojových zemích (chudoba, politická

nestabilita, populační růst, hlad, špatný zdravotní stav,

negramotnost, ekologické projevy globalizace, nedostatečný

přístup k pitné vodě, digitální nerovnost apod.), o jejich příčinách a

možných způsobech řešení;

4) si uvědomovali souvislosti a důsledky chování a jednání

spojené s životním stylem lidí a udržitelným rozvojem;

5) získali podrobnější vědomosti o činnosti institucí zabývajících

se problematikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí (vládní

pomoc, OSN a její agentury, církevní charitativní organizace,

nevládní organizace);

6) získali motivaci pro vlastní spoluúčast při řešení uvedených

problémů a pomoc lidem v tíživé životní situaci, ať už činností v

nevládních organizacích, ve vlastním budoucím povolání či v

každodenním životě.

GLOBÁLNÍ 

ROZVOJOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

(GRV)
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O SGDs

Abychom porozuměli základům GRV, je třeba znát Cíle udržitelného

rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs).

17 Cílů udržitelného rozvoje představuje program rozvoje na

následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu

Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou

výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci

OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci

SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské

společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech

kontinentů.

Cíle udržitelného rozvoje jsou jedinečnou iniciativou, protože jsou:

● Historickým milníkem: Ještě nikdy předtím nebylo dosaženo tak 

širokého mezinárodního konsenzu ohledně globální agendy pro 

vlády, firmy, organizace a občanskou společnost.

● Univerzální: Zahrnují země s nízkým, středním i vysokým příjmem 

a nutí každou z nich přijímat opatření k udržitelnému rozvoji celého 

lidstva.

● Podrobné: Cíle zahrnují široká témata, navíc každý cíl má své 

konkrétní podcíle, které lze měřit pomocí více než 200 ukazatelů.

● Transformující: Jsou ambiciózní, protože mají zcela v úmyslu 

transformovat ekonomické systémy a vyzvat vůdce ve svých 

odvětvích, aby uvažovaly jinak.
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Vytvořte čtyři skupiny po pěti lidech. Každá skupina bude pracovat

s jedním (a jedna skupinka se dvěma) plakátem, které se týkají

následujících témat:

● Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a udržitelnost (tj. celkem dva 

plakáty)

● klimatická změna

● migrace

● gender

Plakáty najdete ke stažení zde. Každá skupina si přečte informace z

plakátu. Každý učitel si k předmětům, které vyučuje, přiřadí

informace z plakátu, jež již nyní zařazuje do výuky (nebo jeho

kolegové ze školy). Poté, co si učitelé v rámci jednotlivých skupinek

nasdílí své postřehy, se podle metody skládankové čtení přeskupí

tak, aby byli v každé nové skupině zástupci z každé původní

skupinky.

PLAKÁTY

(50 MIN.)

SDGs se představují: 

aktivity pro učitele, 

ale i pro žáky

VÝROKY 

A SDGs

(20 MIN.)

Vytvořte skupiny. Každá skupina nyní dostane obálku s

nastříhanými ikonami cílů udržitelného rozvoje (SDGs) (Příloha

1), informace o SDGs (Příloha 2) a seznam výroků (Příloha 3).

Cílem jednotlivých skupin bude přiřadit jeden či více SDGs k

danému výroku. Skupiny se během práce zamýšlejí nad tím, zda

existuje pouze jedno správné řešení či je možné najít více

správných odpovědí.

Na závěr všechny skupiny nasdílí svá řešení a společně se zamyslí

nad tím, co měla tato aktivita demonstrovat.

https://arpok.cz/wp-content/uploads/2020/02/Plakaty-final-28_1-web.pdf
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PŘÍLOHA 1 CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)
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PŘÍLOHA 2 PŘEHLED CÍLŮ URŽITELNÉHO ROZVOJE 

(SDGs)

Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech 

jejích formách všude na světě

Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout 

potravinové bezpečnosti a 

zlepšení výživy, prosazovat 

udržitelné zemědělství

Cíl 3: Zajistit zdravý život a 

zvyšovat jeho kvalitu pro všechny 

v jakémkoli věku

Cíl 4: Zajistit rovný přístup k 

inkluzivnímu a kvalitnímu 

vzdělání a podporovat celoživotní 

vzdělávání pro všechny

Cíl 5: Dosáhnout genderové 

rovnosti a posílit postavení všech 

žen a dívek

Cíl 6: Zajistit všem dostupnost 

vody a sanitačních zařízení a 

udržitelné hospodaření s nimi

Cíl 7: Zajistit všem přístup 

k cenově dostupným, 

spolehlivým, udržitelným a 

moderním zdrojům energie

Cíl 8: Podporovat trvalý, 

inkluzivní a udržitelný 

hospodářský růst, plnou a 

produktivní zaměstnanost a 

důstojnou práci pro všechny

Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i 

mezi nimi

Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, 

odolná a udržitelná města a obce

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a 

výrobu

Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření 

na boj se změnou klimatu a zvládání 

jejích dopadů

Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat 

oceány, moře a mořské zdroje pro 

zajištění udržitelného rozvoje

Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat 

udržitelné využívání suchozemských 

ekosystémů, udržitelně hospodařit 

s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit 

a následně zvrátit degradaci půdy a 

zastavit úbytek biodiverzity

Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní 

společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit 

všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit 

efektivní, odpovědné a inkluzivní 

instituce na všech úrovních

Cíl 1: Vymýtit 

chudobu ve 

všech jejích 

formách všude 

na světě.

Cíl 9: Vybudovat odolnou 

infrastrukturu, 

podporovat inkluzivní a 

udržitelnou industrializaci 

a inovace

Cíl 17: Oživit globální 

partnerství pro 

udržitelný rozvoj a 

posílit prostředky pro 

jeho uplatňování
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PŘÍLOHA 3 SEZNAM VÝROKŮ

VÝROK SDG IKONA/Y

Zajistit, že ženy a dívky mají stejné příležitosti jako 

muži a chlapci.

Pečovat o naše řeky, jezera, moře a oceány.

Zajistit, že lidé žijící v chudobě, budou ochráněni 

před vlivy změn klimatu.

Zajistit, že každý člověk žije v bezpečném 

domově/prostředí.

Poskytovat bezpečnou a efektivní lékařskou péči 

pro všechny, kteří ji potřebují a zajistit její cenovou 

dostupnost.

Zajistit internetové připojení většímu množství lidí.

Zastavit plýtvání jídlem a vodou.

Zajistit, aby banky snižovaly poplatky za převody 

peněz pro lidi, kteří posílají peníze svým rodinám 

v cizích zemích.
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Všechny výstupy projektu Get up and Goals! najdete na webových

stránkách projektu.

Výstupy v českém jazyce jsou uvedeny na www.getupandgoals.cz

Výstupy v dalších jazycích jsou uvedeny na www.getupandgoals.eu.

Doporučujeme v případě výuky cizích jazyků (např. angličtina,

němčina, španělština).

Z projektu 

Get up and 

Goals

Tipy na publikace a 

lekce ke GRV a SDGs

Z dílny 

ARPOKu

Materiály z dílny ARPOKu lze nalézt na

https://arpok.cz/shop/publikace/

Z nejnovějších materiálů doporučujeme:

• Globální rozvojové vzdělávání v hodinách matematiky

• Globální rozvojové vzdělávání v hodinách českého jazyka a

literatury

• Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy

• Světové dějiny lidstva

Od jiných 

organizací

Materiály od dalších organizacích lze nalézt na

https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/grv-materialy.html

http://www.getupandgoals.cz
http://www.getupandgoals.eu
https://arpok.cz/shop/publikace/
https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/grv-materialy.html
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Mezinárodní projekt  Get up and goals! Global Education Time: an

international network of learning and active schools for SDGs je 

finančně podpořen z Evropské unie a z prostředků České rozvojové 

agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.



Výukové lekce 
v rámci projektu 
Get up and Goals!

Vyberte si téma
Get up and Goals! nabízí materiály a lekce

zaměřené na čtyři globální témata:

gender, klimatická změna, mezinárodní

nerovnost a migrace.

Vyberte si téma se svými kolegy nebo

žáky, se kterými budete pracovat.

1

Stáhněte si z webu dokument

Východiska tématu, který jste si vybrali.

Tento nástroj Vám ukáže šíři tématu,

pomůže Vám jej případně zúžit a ukáže

Vám výstupy, kterým se můžete se

svými žáky věnovat.

2

Krok za krokem 

https://getupandgoals.cz/vychodiska-temat/


Nyní si vyberte konkrétní lekci nebo lekce,

které zrealizujete se svými žáky. Pro to, abyste

dosáhli výsledků učení, doporučujeme sestavit set

minimálně 4 lekcí.

K lekcím uvedeným na webu můžete přidat lekce,

které již znáte ze své praxe či další materiály (např.

filmy), s nimiž pracujete.

Finální sada lekcí, kterou budete s žáky realizovat, by

měla být vybrána s ohledem na vybrané výstupy dle

Východiska tématu (krok 2).

Doporučujeme se spojit s kolegy, kteří učí ve třídě,

v níž bude dané globální téma vyučováno, a

vytvořenou sadu lekcí si mezi sebou rozdělit. Posílíte

mezipředmětové vazby a žáci budou s tématem

pracovat ve stejný čas v různých předmětech.

3

Přizvěte nevládní organizace či další instituce,

které se věnují vybranému globálnímu tématu.

Uspořádejte pro žáky přednášku ve škole nebo

přímo exkurzi v organizaci. Propojíte tak teorii

s praxí.

4

https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/


Zhodnoťte dopad 

výuky

5

Vyberte si, zda budete hodnoti znalosti,

dovednosti (a)nebo jednání.

Dotazník můžete upravit dle šíře lekcí, které jste

vybrali (krok 3). Vyberte otázky, které předložíte

žákům před a po testování. Tímto způsobem budete

moci posoudit, jak se žáci posunuli ve vnímání

daného tématu.

Vstupní dotazník není testem, je pouze základní

linií, která pomůže žákům začít uvažovat o některých

tématech dané problematiky. Nezapomeňte si tyto

odpovědi uschovat.

Po realizaci lekcí nechte žáky vyplnit totožný

dotazník podruhé a za pomoci porovnání obou

dotazníků vyhodnoťte změnu.

5a

. 

5b

Výuky globálních témat můžete zahrnovat také

žákovský miniprojekt. Vyzvěte žáky, se kterými

téma probíráte, ať vymyslí vlastní návrh miniprojektu

a sami jej zrealizují. Mohou se připojit k již existující

osvětové kampani, pomoci neziskové organizaci,

uspořádat výstavu, panelovou diskuzi pro žáky

a rodiče ve škole nebo např. v místní knihovně.

Mohou připravit výstavu pro den otevřených dveří na

Vaší škole.

Příprava a realizace miniprojektu podpoří zvnitřnění

žáků s globálním tématem, uvědomí si tak svoji roli

odpovědných globálních občanů.

Tento krok doporučujeme, pokud chcete u žáků

hodnotit dovednosti (a)nebo jednání (krok 5a).

https://getupandgoals.cz/projekt/hodnotici-nastroje/
https://getupandgoals.cz/projekt/zakovske-miniprojekty/


5c

Na závěr společně téma

s žáky shrňte.
Připomeňte si lekce, shrňte získané

znalosti a dovednostii. Připomeňte

miniprojekty, které žáci realizovali.

Shrňte, co se při jejich realizaci

naučili.

Dejte žákům prostor pro diskuzi, celý

proces “pouze” moderujte.

6

Na konci procesu požádejte své žáky, aby

vyplnili stejný dotazník jako na začátku

a společně sledujte k jakým

změnám ve třídě došlo.

Budeme rádi, pokud s námi hromadné

anonymizované výsledky nasdílíte.

7

Během testování a realizace lekcí

shromažďujte materiály z výuky
(texty, fotografie, schémata, ...).

Můžete je použít při prezentaci výuky

uvnitř či vně školy (např. na webových

stránkách školy, Facebookový profil

školy).



Projekt Get up and Goals! je vzdělávací projekt, který pomáhá 

začleňovat globální rozvojové vzdělávání a Cíle udržitelného rozvoje 

do běžné výuky na školách.

Témata a lekce projektu Get up and Goals! pokrývají vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda a průřezové téma 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech dle 

rámcových vzdělávacích programů.

Pokud budete mít nějaké otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Lenka Pánková, lenka.pankova@arpok.cz

mailto:lenka.pankova@arpok.cz


ARPOK, o.p.s.
Přinášíme do škol globální rozvojové vzdělávání

a pomáháme učitelům otevřeně mluvit se svými žáky

o aktuálních tématech dnešního světa

(např. o stereotypech a předsudcích, klimatické

změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě).

Pořádáme rozvojové večery a informujeme

tak o těchto tématech i veřejnost. Svými aktivitami

podporujeme otevřenou a tolerantní společnost

a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Naší vizí je podílet se na udržitelném rozvoji světa

a na vytváření společnosti, která je Aktivní,

Respektující a Otevřená, vnímá

Propojenost a Komplexnost světa a přijímá

svůj díl odpovědnosti.

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Mezinárodní projekt  Get up and goals! Global Education Time: an

international network of learning and active schools for SDGs je 

finančně podpořen z Evropské unie a z prostředků České rozvojové 

agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


