
 

 

 

Zúčastněte se tříměsíčního blended-learningového kurzu nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ 

zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Kurz bude probíhat od 15. března do 9. 

června 2019 a je určen především vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů 

společenských věd nebo českého jazyka. Blended-learningový kurz kombinuje online formu spolu 

s prezenčním setkáním, které proběhne 26. dubna – 28. dubna 2019 v Olomouci. Kurz je ZDARMA 

včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. Doprava není hrazena. 

Čemu se bude kurz věnovat? 

Kurz se věnuje především tématům SDGs, konkrétně pak klimatické změně, genderu, migraci a 

problematice vody. Kromě faktických informací si odnesete rady a tipy, jak pracovat s globálním 

rozvojovým vzděláváním (GRV) v konkrétních předmětech a aktivity na daná témata do matematiky, 

českého jazyka a občanské výchovy/základů společenských věd. Důraz je kladen i na mezipředmětové 

vazby s dalšími předměty, např. se zeměpisem/geografií. Prezenční setkání poskytne prostor pro 

sdílení zkušeností s výukou globálních témat v konkrétních předmětech a pro společnou tvorbu 

nových aktivit. Kromě toho získáte také cenné rady a tipy od pedagogů, kteří se dlouhodobě GRV 

věnují a kteří mají zkušenosti s tvorbou metodických materiálů do konkrétních předmětů. Součástí 

setkání bude také diskuse s expertem na globální témata a Cíle udržitelného rozvoje.  

Rozsah kurzu 

Celý kurz je v rozsahu 60 vyučovacích hodin (15 hodin prezenčního setkání a 45 hodin samostudia).  

Pro získání certifikátu je nutné splnit jednotlivé fáze blended-learningu zakončených úkolem a min. 

85% účast na prezenčním setkání. 

Jak se přihlásit 

Na blended-learningový kurz se můžete přihlašovat do 9. března 2019 prostřednictvím online 

formuláře. 

Co získáte 

Každý účastník, který splní podmínky kurzu, obdrží publikaci „Když se řekne GRV: rámec globálního 

rozvojového vzdělávání“ a certifikát o absolvování kurzu od instituce akreditované MŠMT. Kromě 

toho si odnesete také vzorové lekce do vašich předmětů a zkušenost s tvorbou vlastních GRV 

materiálů.  

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://goo.gl/forms/2xWPPCqhpqwP8Bgn1
https://goo.gl/forms/2xWPPCqhpqwP8Bgn1

