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Zapojte své žáky do Týdne globálního vzdělávání! 

 
Týden globálního vzdělávání je celoevropská 
akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při 
Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v 
oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se 
způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, 
různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální 
úrovni.  

Týden globálního vzdělávání s letošním tématem “Mysli 
globálně, jednej lokálně” se bude konat 19. – 25. 
listopadu 2018. ARPOK Vám nabízí podporu pro 
realizaci žákovských kampaní a účast na panelové 
diskuzi! Zapojte se již do 5. ročníku v České republice! 

Co se bude dít?  
 
Spolu s podporou pedagoga a koordinátora z ARPOku budou žáci ve věku 12 – 19 let tvořit 
kampaň, která bude reagovat na otázku „Co by se mělo ve vašem městě či obci změnit aby 
se stalo ideálním místem pro život?“.  
 
Prosíme Vás, abyste žáky informovali a případně motivovali k zapojení se do Týdne 
globálního vzdělávání. Pomozte jim vytvořit týmy 3 – 5 lidí, ve kterých budou kampaně 
tvořit. Jejich úkolem je si kampaň navrhnout, vypracovat harmonogram, zpropagovat ji a 
realizovat. Po celou dobu plánování bude žákovskému týmu k dispozici mentor z ARPOKu! 
Pedagog má roli motivátora a prostředníka mezi žákovským týmem a mentorem 
z ARPOKu. 

Jaké jsou cíle kampaní? 

Cílem Týdne globálního vzdělávání s letošním tématem „Mysli globálně, jednej lokálně“ je 

žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k 

porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za 

kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní je oslovit 

nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, 

ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou 

schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat. 

Co je úkolem žáků? 

Jejich úkolem je zrealizovat v rámci Týdne globálního vzdělávání, který se koná 19. – 25. 

listopadu kampaň, která bude zaměřená na propojení globálních a lokálních témat a 

odpovídala by na otázku „Co by se mělo ve vašem městě či obci změnit, aby se stalo 

ideálním místem pro život?“. Akce by měla mít mimoškolní přesah a měla by oslovit i okolí 
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Vašich žáků. Forma kampaně může být různá, např. informační plakát, výstava, diskuze, 

prezentace či jarmark, na který pozvou rodiče, kamarády nebo třeba i lidi z jejich okolí.  

Žáci si sami nastaví, čeho by chtěli jejich kampaní dosáhnout a kdo bude cílovou skupinou. 

Během tvorby kampaně si sami vyzkouší sestavit návrh kampaně, vypracovat její 

harmonogram a sestavit rozpočet v maximální výši 2500 Kč. Žáci by měli také zajistit 

propagaci kampaně např. přes školní Facebook, webové stránky či místní média. 

Jak bude Týden globálního vzdělávání probíhat? 

 Prosíme Vás, abyste žáky informovali a motivovali k zapojení 

 Do 15. 9. je potřeba žákovské týmy z Vaší školy přihlásit pomocí Google formuláře 

ZDE s náhledem kampaně (alespoň téma a forma akce) 

 Do 22. 9. obdrží zprávu a doporučení k provedení kampaně.  

 Ideálně do konce září se domluví a uskuteční osobní schůzka, na které bude 

koordinátor z ARPOKu, pedagog a tým žáků. Zde budou zodpovězeny případné 

dotazy, ujasní se detaily k realizaci a informace o rozpočtu. 

 Žáci budou mít od osobní schůzky prostor akci připravovat a během přípravné fáze 

bude vybraný zástupce týmu v kontaktu s koordinátorem z ARPOKu pro kontrolu zda 

vše běží, tak jak má. Během této doby bude možnost uskutečnit další schůzku 

s koordinátorem z ARPOKu. 

 Realizace kampaně proběhne ideálně 19. 11. - 25. 11. s důrazem na středu 21. 

listopadu. Na tento den se budou soustředit všechny akce v rámci Týdne globálního 

vzdělávání po celé České republice! 

 Po úspěšné realizaci kampaně bude následovat jednoduché zhodnocení projektu a 
poprosíme Vás i žáci o vyplnění krátkého evaluačního formuláře, který bude 
v elektronické podobě.  

 Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy jsou srdečně zváni na panelovou diskuzi 
s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze 
budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným 
školám a inspirovat je!  

Tato nabídka je omezená pouze pro 10 škol, v případě zájmu přihlaste svoji školu 

prostřednictvím Google formuláře do 15. září 2018. Následně se Vám ozveme, 

domluvíme se na osobní schůzce či skype konzultaci, kde odpovíme na Vaše dotazy a 
dovysvětlíme další detaily.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
 
Mgr. Dominika Scholzová 
Týden globálního vzdělávání 
dominika.scholzova@arpok.cz 
  
Akce se koná v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects, kampaně 

Česko proti chudobě a Týdne globálního vzdělávání. 
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