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Olomouc 11. 4. 2018 
  

Konference Učíme o globálních souvislostech IV. 
 
 Příští týden v úterý 17. dubna 2018 se koná čtvrtý ročník konference Učíme o globálních 
souvislostech s letošním podtitulem Obraz rozvojových zemí v médiích. 

Záštitu nad konferencí převzal  rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav 

Miller, M. A., Ph.D, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynek, primátor 
statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a náměstek primátora města 
Olomouce  PhDr. Pavel Urbášek. 

Hlavní program konference se bude konat od 9:00 do 17:00 v prostorách interaktivního muzea vědy 
Pevnost poznání, Olomouc. Dopolední část bude vyplněna prezentací Mgr. Zdenky Burešové z 
Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na téma Úvod do mediální geografie.  

Poté se bude konat panelová diskuze na téma „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o 
něm učit?“. Pozvání do panelové diskuze přijala paní Zdenka Burešová z Katedry mediálních a 
kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého, paní Tereza Hronová, mediální koordinátorka 
informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni nazvané Rozvojovka a paní Markéta 
Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat z Národního ústavu pro 
vzdělávání. 

Odpolední část nabídne účastníkům z řad pedagogů interaktivní dílny v podání 
organizace ARPOK na téma Světová škola, workshop pod vedením Demagog.cz, platformy ověřující 
fakta a na dílnu s názvem Jak na mediální výchovu na ZŠ pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor 
Jičínská. Dále pak na workshop od vzdělávacího programu Člověka v tísni, Varianty, který bude 
zaměřený na práci s novou metodikou ke knize Největší přání: svět ve výuce – s příběhy za hranice 
předmětů.   
 
Konference je pořádána za podpory Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce. 
 

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. 
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