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Globální vzdělávání

Skauti na Zemi
Globání vzdělávání

Cílem Skautů na Zemi je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti 
ve světě. Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady 
svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Skauti na Zemi zaměřují pozornost skautingu na aktuální témata, jako je snižování nerovnosti a chudoby, vzájemná prováza-
nost, řešení konfliktů, udržitelný rozvoj, sociální spravedlnost či lidská práva. Především se ale snaží podpořit všechny skauty 
a skautky v tom, aby se stali aktéry změny a globálními občany a občankami. Hodnotová základna skautingu v sobě již mnohé 
z hodnot spojených s globální odpovědností obsahuje, a Skauti na Zemi se tak snaží tento potenciál dále rozvíjet a přinášet 
nové metody a přístupy posilující kompetence globálního občanství skautů a skautek.

Od projektu k odboru
Pod názvem Skauti na Zemi byl v letech 2014–2017 realizován společný projekt Junáka – českého skauta a organizace NaZemi. 
Na mezinárodní úrovni se do něj pod názvem Scouts and Guides: Active Global Citizens zapojily i  další skautské a  globálně 
vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie a Německa – celkem 11 subjektů ze sedmi zemí, 
za podpory mezinárodních organizací WAGGGS a WOSM. Cílem projektu bylo vnášet do skautingu globální rozměr a posílit 
skautky a skauty, aby se s chutí a odvahou věnovali výzvám, které přináší současný propojený svět.

Po ukončení projektu na konci roku 2017 zahájil svou činnost odbor Skauti na Zemi, který na projekt navazuje. Jeho úkolem je 
i nadále podporovat a živit témata globálního vzdělávání v Junáku a být oporou pro všechny členy organizace, kteří mají zájem 
se v této oblasti dále rozvíjet. Odbor přináší informace o tématech, přístupech a možnostech globálního vzdělávání. Členové 
a členky odboru podporují globální rozměr činnosti v oddílech a kmenech, účastní se skautských vzdělávacích akcí a starají se 
o rozvoj tématu ve strategických a metodických materiálech Junáka.

Neváhejte se na odbor Skauti na Zemi obrátit (e-mail: skautinazemi@skaut.cz).

www.skautinazemi.cz

Moje důležité kontakty:
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Jakmile se vydáte po cestě globálního vzdělávání, je třeba si uvědomit, že to bude dlouhé putování. Globální vzdělávání je totiž proce-
sem na celý život – svět se neustále mění, propojuje, a naše globální odpovědnost se tak musí neustále přizpůsobovat novým výzvám. 
Po celou dobu vám může být neocenitelným průvodcem portfolio Moje cesta ke světu a spolu s ním i další materiály, které jsou volně 
ke stažení na stránkách www.skautinazemi.cz. Plnohodnotným startem pro vaše úvahy o globálním vzdělávání ve skautských souvis-
lostech pak bude kniha od Eduarda Valloryho Výchova ke globálnímu občanství.

Přinášíme vám přehled toho, co by vás na vaší cestě ke zvyšování globální odpovědnosti nemělo minout:

Kompetence globálního občanství
Kompetence globálního občanství jsou základním rámcem toho, co vnímáme jako globální vzdělávání. Jde o soubor znalostí, dovedností 
i postojů, které souvisejí s globálním občanstvím skautského hnutí tak, jak se na něm shodli skauti a skautky napříč různými národními 
organizacemi. Především by ale měly sloužit vzdělavatelům a vzdělavatelkám či vedoucím oddílů jako vize celoživotního globálního 
vzdělávání, tj. kam směrovat naši činnost a programy, jaké vědomosti, dovednosti a postoje posilovat a rozvíjet. Základní soubor kom-
petencí zahrnuje následující oblasti: jednání za spravedlnost a rovnost, porozumění vzájemné propojenosti světa, udržitelné bytí, zachá-
zení s rozmanitostí a respekt k odlišnostem, nakládání s konflikty, kritické myšlení a otevřená mysl, etická odpovědnost a angažovanost.

Kompetence globálního občanství jsou rovněž součástí portfolia Moje cesta ke světu.

Globální kompas
Globální kompas pomocí jednoduché internetové aplikace ukazuje směr oddílům či roverským kmenům, které chtějí hledat cestu ke zvy-
šování globální odpovědnosti skautského života. Skvěle se hodí pro oddílové rady, jež přemýšlejí o důsledcích každodenního fungování 
oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy, ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých členek a členů. V rámci 
pěti oblastí života oddílu (program, odpovědná spotřeba a financování, komunikace a jednání, participace, okolní svět) pomáhá Globální 
kompas otevřít interní diskuzi o tom, co už oddíl dělá, a strukturovat úvahy, kudy se vydat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál. Nej-
dříve pomocí série rychlých otázek vyhodnotíte váš současný stav a poté dostanete na výběr velké množství výzev, jež můžete začít plnit.

Součástí Globálního kompasu je i  tzv. Individuální kompas, jejž může použít pro svou orientaci jednotlivec, kterého zajímá, jak si sám  
ve svém životě stojí a zda může něco udělat pro větší zodpovědnost vůči světu i ve svém osobním životě.

Výtah z Globálního kompasu je rovněž součástí portfolia Moje cesta ke světu.

Skautský dobrý skutek a Metodika informovaných a reflektovaných akcí
Skautský dobrý skutek je každoroční celorepubliková akce, která připomíná všem skautům a skautkám jejich odpovědnost k ostatním 
lidem a okolí, v němž žijeme. Je tak skvělou příležitostí přemýšlet i nad naší odpovědností v globálním měřítku, ale také možností k učení 
a rozvíjení oddílových vztahů. Podporu pro realizaci akcí, které jsou informované a mají globální přesah, najdete v naší metodice Skaut-
ského dobrého skutku či v Metodice informovaných a reflektovaných akcí.

Metodika informovaných a reflektovaných akcí je rovněž součástí portfolia Moje cesta ke světu.

www.skautinazemi.cz/kompetence

www.globalnikompas.cz

www.skautinazemi.cz/skautsky-dobry-skutek
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Lidé v pohybu
Lidé v pohybu jsou metodickou příručkou určenou pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s kontroverzními tématy, jako je například 
uprchlictví a migrace. Příručka obsahuje širokou metodickou podporu. Poradí vám, jaký typ programu zvolit, jak si poradit s rolí lektora/
lektorky při vedení diskuzí či reflexí i jak podporovat rozvoj kritického myšlení. Zejména ale přináší konkrétní náměty, hotové aktivity 
a programy i odkazy na jiné existující metodiky. Je vhodná pro vzdělavatele a vzdělavatelky i pro vedoucí oddílů či kmenů. Existuje v tiš-
těné verzi (metodická část + ukázka aktivit) a v online verzi (metodika + 18 kompletních aktivit).

Podněty pro práci s kontroverzními tématy i vybrané programy z publikace jsou rovněž součástí portfolia Moje cesta ke světu.

Globální cíle udržitelného rozvoje: 17 kartiček s aktivitami k 17 cílům
Brožura představuje velmi praktického a jednoduchého pomocníka pro práci s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable develop-
ment goals). Obsahuje 17 kartiček s aktivitami k jednotlivým cílům, jež jsou určeny k využití na schůzkách či jako program na kurzu. 
Záměrem je seznámit děti a mladé lidi interaktivní formou s cíli udržitelného rozvoje a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení 
globálních problémů postavit ve svém blízkém i širším okolí. Tištěnou verzi si lze vyzvednout na ústředí Junáka (Praha), v organizaci 
NaZemi (Brno) a také v některých skautských institutech. Publikaci si můžete také stáhnout na webových stránkách.

Informace o cílech udržitelného rozvoje i vybrané aktivity z publikace jsou rovněž součástí portfolia Moje cesta ke světu.

Moje cesta ke světu: Portfolio globálního vzdělávání
Portfolio je pomocníkem pro vedoucí oddílů či kmenů a  pro vzdělavatele a  vzdělavatelky, kteří chtějí globální vzdělávání zahrnout 
do své praxe. Jedná se o publikaci s otevírací kroužkovou vazbou, jež je určena k vlastní modifikaci a postupnému doplňování. V každém 
výtisku se stane originálem, jediným svého druhu, a může tak být pro každého oporou na jeho vlastní celoživotní cestě v oboru globál-
ního vzdělávání. Jádro publikace je ke stažení na webových stránkách.

E-learning: online kurz globálního vzdělávání
Interaktivní online kurz je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o globálním vzdělávání a jeho tématech. Je vhodný pro začínající  
i pokročilé vzdělavatele a vzdělavatelky. Propojuje teorii s praxí a používá k tomu zajímavé digitální vzdělávací metody, které kombinují 
text a audiovizuální obsah tak, aby se uživatelé a uživatelky dozvěděli co nejvíce informací a zároveň je kurz bavil. Je rozdělen do čtyř 
kapitol: východiska porozumění světu kolem nás; globální vzdělávání a kompetence globálního občanství; praktické příklady témat, 
kterým se lze v globálním vzdělávání věnovat; a propojení globálního vzdělávání se skautským hnutím a se školou.

Kurz lze absolvovat v rozmezí tří až šesti hodin. Můžete se k němu opakovaně vracet a na konci si stáhnout certifikát o jeho absolvování.

www.lidevpohybu.eu

www.skautinazemi.cz/sdg

www.skautinazemi.cz/elearning

www.skautinazemi.cz/portfolio
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Jaké zdroje mě k tématu napadají?

www.skautinazemi.cz

Moje poznámky a další tipy na nástroje globálního vzdělávání:


