
ARPOK, o.p.s. pořádá konferenci globálního rozvojového vzdělávání

UČÍME O GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II
Cíle udržitelného rozvoje ve výuce

Dopolední blok
➛  Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs)  

představí Mgr. Michal Broža - ředitel Informačního centra OSN v Praze 
➛  panelová diskuze na téma: Cíle udržitelného rozvoje ve výuce. Cílem diskuze je zjistit, jak smysluplně  

začlenit do výuky témata nové globální agendy OSN. Hosté diskuze budou hledat odpovědi na otázky:
∙ Jak smysluplně učit o tématech SDGs na naší škole?
∙ Jak se témata SDGs přímo dotýkají životů našich žáků?
∙ Jak se mohou žáci zapojit do řešení globálních problémů ze své pozice na lokální úrovni?
Účast v diskuzi přislíbili:
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora
Ing. Mgr. Hana Vacková,  učitelka na Gymnáziu Olomouc–Hejčín
Tomáš Rábek, student VŠ, absolvent projektu Active Citizens
zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR (v jednání)
zástupce z řad ředitelů škol (v jednání)

Odpolední blok
➛  praktické workshopy v podání organizací ADRA, o. p. s., ARPOK, o.p.s., Člověk v tísni,  

Informační centrum OSN, NaZemi a ZŠ Litomyšl, Zámecká

Pro přihlášení vyplňte přihlášku do 25. března 2016 http://tinyurl.com/konference-2016-prihlaska. 
V případě dotazů kontaktujte Pavla Žwaka – pavel.zwak@arpok.cz, 777 965850.
Občerstvení po celou dobu včetně oběda konference je zajištěno. Účastníci obdrží vzdělávací materiály.  

termín: 
14. 4. 2016

900–1700

17.30 – 19.30 
networking v podobě 

globálně-lokálního rautu

přihlášky do
25. 3. 2016

Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. 
Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, 
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluvíme se žáky. O těchto tématech  
informujeme i veřejnost, a tak pod¬porujeme otevřenou a tolerantní společnost 
a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. 
www.arpok.cz

místo konání: 
Pevnost poznání, 

17. listopadu 7, 
Olomouc



„Už vím, že jsem to já, kdo má tu moc“, aneb Jak rozvíjet aktivní 
občanství nejen na školách (Veronika Endrštová, Varianty Člověk  
v tísni; Ivo Helebrant, 1st International School of Ostrava)
Jak vidím sám sebe a jak mě vidí druzí? V čem spočívá moje identi-
ta? Jak se můžu konstruktivně domluvit s druhými? Jak je můj živ-
ot propojen se světem kolem? Co je to komunita a jak v ní funguje 
naše škola? Na co jsem pyšný ve svém městě a co bych chtěl naopak 
změnit? Jak místní problémy souvisí s těmi světovými? Jak postavit 
dobrý projekt, který pohne kouskem světa a vtáhne další hráče?
Na tyto otázky cílí Metodika programu Active Citizens, který rozvíjí 
spolupráci a aktivní zapojení členů komunit po celém světě. V Česku 
funguje program na středních i základních školách, jejichž žáci se 
prostřednictvím vlastních projektů stávají aktivními hybateli dění 
ve svých školách, obcích a městech. Podělíme se s vámi o teoretické 
základy metodiky i zkušenosti z praxe. Společně se zaměříme na 
způsoby využití metodiky ve školním prostředí a prostor dostane  
i praktická ochutnávka aktivit.

Migrace (Kristýna Nnaji , ADRA)
Jaké jsou příčiny migrace ve světě a v Evropě? Jaké jsou její výhody  
a nevýhody? Cílem programu je zážitkovou formou zjistit základní fak-
ta související s migrací, seznámit se se základní legislativou a rolí státu  
v oblasti migrace. 

Svět v pohybu: nejen migračním (Michal Broža,  IC OSN)
Kdy lidstvo dosáhlo počtu jedné miliardy? Jaké to je žít s příjmem 
25 Kč na den? Je změna klimatu jen tématem pro odborníky, nebo  
i pro laiky? O největších výzvách současného světa, a o tom, jak se  
s nimi chtějí státy vyrovnat s pomocí Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 
Součástí dílny bude výklad a představení výukových a informačních 
materiálů k SDGs (film „Největší lekce pro svět“ a publikace „Svět, 
který chceme“).

Kdo, když ne my? (Petra Gajová, ARPOK) 
Lekce vede účastníky k přemýšlení o globálních problémech z rozdíl-
ných úhlů pohledu. Účastníci na základě analýzy příkladu běžného 
rozvojového projektu stavby školy v Africe kriticky zhodnotí stávající 
evropské pojetí, v němž je rozvojová spolupráce pojímána. Rozvinou 
škálu alternativních úhlů pohledu na dané téma a v pozitivním slova 
smyslu prohlubují vlastní postoj k významu rozvojové spolupráce.

Global Storylines jako nástroj pro vstupování do složitých témat 
(Kristýna Hrubanová,  NaZemi)
Workshop představí pedagogický přístup Global Storylines a zkušenos-
ti s jeho implementací na 1. stupni ZŠ. Global Storylines vtahují žáky 
do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Žáci si vytvářejí 
prostředí a role v komunitě, která postupně musí řešit různé problémy  
a výzvy. Více informací o přístupu na www.nazemi.cz/cs/global-storylines

Světová škola na ZŠ Litomyšl, Zámecká (Stanislav Švejcar, pedagog)
Během workshopu se dozvíte, jak je možné začlenit cíle GRV do ŠVP  
a života základní školy, jak vytvořit žákovský tým a efektivně s ním 
pracovat či jak zapojit do realizace projektu místní subjekty. Na konk-
rétních příkladech uvidíte, jaká témata a jakým způsobem lze zpra-
covávat. Poukážeme též na možná rizika neúspěchu.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a ze zdrojů Olo-
mouckého kraje. Záštitu nad konferencí přijali rektor UP Olomouc prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec. 
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