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Žáci budou v Olomouci diskutovat o migraci 

Žáci z deseti škol Olomouckého kraje budou v Divadle hudby Muzea umění Olomouc diskutovat 

s odborníky o aktuálních otázkách spojených s migrací. Panelová diskuze s názvem „Na jedné lodi“ 

se uskuteční ve středu 18. listopadu od 10:00 do 11:30 v rámci evropského Týdne globálního 

vzdělávání. Záštitu nad akcí, kterou organizuje vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s., převzal 

náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek.  

"Jsem potěšen zájmem škol o aktuální témata, kterým migrace vskutku je. Těší mne, že pedagogové 

mají možnost využít ve výuce  aktivity, které jim ARPOK poskytl, a zároveň se zúčastnit se svými žáky 

panelové diskuze s odborníky," říká náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek. 

Žáci budou debatovat s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého, Mgr. Kateřinou Výmolovou z olomouckého Centra na podporu integrace 

cizinců a se zahraničním studentem Lékařské fakulty Univerzity Palackého původem ze Sýrie. 

Po ukončení panelové diskuze hosté zodpoví dotazy žáků a vysvětlí případné nejasnosti. 

„Myslíme si, že téma migrace se dnes dotýká každého z nás, proto jsme dali prostor pro vyjádření 

názorů také žákům základních a středních škol i jejich pedagogům. Naše organizace se snaží 

kultivovat stereotypy. Žáky vedeme k uvědomování si souvislostí mezi svým životem a životem 

dalších  lidí,“ vysvětluje Lenka Pánková, ředitelka neziskové organizace APROK.  

Nezisková organizace ARPOK přináší od roku 2004 do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá 

učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně 

o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporujeme otevřenou 

a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Zakladatelem organizace ARPOK 

je Univerzita Palackého v Olomouci. 

Více informací k Týdnu globálního vzdělávání naleznete na tomto odkazu: 

http://arpok.cz/pro-pedagogy/tyden-globalniho-vzdelavani/ 

 

Kontakt pro média: 

Petra Trojáková 

E: petra.trojakova@arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 728 758 855 
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