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Konference Učíme o globálních souvislostech III 

 

Příští týden v úterý 18. dubna 2017 se uskuteční již třetí ročník konference „Učíme o 

globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole“, kterou pořádá 

ARPOK o.p.s. 

 

Záštitu nad konferencí převzal prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity 

Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájí. 

 

Hlavní program konference bude probíhat od 9:00 do 17:00 v prostorách interaktivního 

muzea vědy Pevnost poznání Olomouc. Dopolední část bude vyplněna prezentací České 

školní inspekce na téma Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a 

středních školách a následně proběhne panelová diskuze na téma Globální rozvojové 

vzdělávání v naší škole, ve které budou diskutovat zástupci státního, neziskového a 

soukromého sektoru s pedagogy nejen z Olomouckého kraje. Pozvání přijal Mgr. Michal 

Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala 

Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub 

Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ 

Litomyšl, Zámecká 496. 

 

Odpolední část nabídne účastníkům z řad pedagogů praktické dílny organizací, které se výuce 

globálních souvislostí věnují již několik let. Účastníci se tak mohou těšit na workshopy v 

podání organizací ARPOK, Glopolis, Ekumenická akademie Praha a Mantaedu. 

 

Konference je pořádána za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních 

věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a za podpory Olomouckého kraje. 

 

Pořadatel akce, ARPOK, o.p.s. je vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol 

globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň 

o nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou 

společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. 

 

Kontakt pro média  

Dominika Scholzová | E: dominika.scholzova@arpok.cz | T: 581 111 907  
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