VÝUKOVÉ PROGRAMY

Brenda ze Zambie

ZAŘAZENÍ DO VÝUKY
PT: průřezová témata
P: předmět

ANOTACE

CÍLOVÁ
SKUPINA

P: Člověk a jeho svět – místo, kde
žijeme – Evropa a svět, Člověk a
jeho svět – Lidé kolem nás –
rodina, soužití – Rozmanitost
přírody – Člověk a jeho zdraví

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá MŠ (5 – 6 let)
život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a
škola, co dělají ve volném čase, s čím si hrají, atd.
1. až 3. tř. ZŠ

DÉLKA

CENA

60 min.

45 Kč/žák

90 min.

Jeden program představuje život dětí v jedné z nabízených zemí.

PT: OSV, VMEGS, MV
Život v pralese

P: Člověk a jeho svět – místo kde
žijeme – Evropa a svět, Člověk a
jeho svět - Lidé kolem násRozmanitost přírody, rovnováha v
přírodě, životní podmínky,
ochrana přírody

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s MŠ (5 – 6 let)
rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z
pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales
dává.

60 min.

45 Kč/žák

V rámci programu se žáci na příkladu konkrétní plodiny, na 4. a 5. tř. ZŠ
banánech, dozvídají o jejich původu a způsobu jejich
pěstování. Hravou formou se seznamují s pravidly, která
mohou být pro pěstování i dalších plodin nastavena
(například v systému fair trade). Tato pravidla se snaží
zajišťovat např. ochranu přírody, ale také zdraví dělníků na
plantážích. Žáci tedy uvažují nad původem věcí, které
konzumují a zjišťují, že cena nemusí být jediným kritériem
výběru. Získávají tak větší povědomí o odpovědné spotřebě.

90 min.

45 Kč/žák

PT: MV, VMEGS, EV
Příběh banánu

P: Člověk a jeho svět – místo, kde
žijeme – Evropa a svět - Lidé
kolem nás – globální problémy
přírodního prostředí Rozmanitost přírody – Člověk a
jeho zdraví – Člověk a svět práce
PT: VMEGS, EV, OSV, VDO

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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VÝUKOVÉ PROGRAMY
Ekologická stopa

P: Přírodopis – Neživá příroda Základy ekologie – ochrana
přírody a životní prostředí –
Regiony světa
Výchova k občanství
Environmentální výchova

Jiný kraj, jiný mrav





PT: EV, OSV,VDO, VMEGS
P: Výchova k občanství podobnost a odlišnost lidí - vztahy
mezi lidmi
Výchova ke zdraví: vztahy a
pravidla soužití; sebepoznání,
poznávání lidí; hodnoty, praktická
etika; projevy kultury v kontextu;
společné znaky a odlišnosti,
identita člověka, předsudky a
stereotypy; procesy ve
společnosti – integrace

Žáci se seznámí s důsledky, jež může mít naše spotřební 2. st. ZŠ
chování na životní prostředí nejen v našem bezprostředním
okolí, ale i v ostatních zemích světa.

90 min.

45 Kč/žák

Žáci na konkrétních příkladech prozkoumají, jak určujeme, 2. st. ZŠ a SŠ
co je „normální“ a co je „jiné“ a z čeho přitom
vycházíme. Promýšlí, jak to mají oni sami a z čeho mohou
vycházet ostatní lidé i jak jim můžeme lépe porozumět. Dále
si na základě simulační hry žáci vyzkouší, jaké to je
adaptovat se na odlišné prostředí, odlišné normy a pravidla
apod. Zkoumají také, jak funguje integrace, co pomáhá a co
ji znesnadňuje.

90 min.

45 Kč/žák

PT: MV, VDO, OSV, VMEGS

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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VÝUKOVÉ PROGRAMY
Svět v pohybu 



P: Výchova k občanství - státní
občanství ČR, právní řád ČR.
Zeměpis: obyvatelstvo světa –
migrace; globalizační procesy; EU
a ČR.
Osobnostní a sociální výchova:
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti.
Výchova demokratického
občana: občan, občanská
společnost a stát.
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech: vznik a
řešení globálních problémů
v souvislostech; EU a její
fungování – svoboda pohybu a
dopad na život jedince.
Mediální výchova: kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení.

Žáci analyzují téma migrace – seznámí se se základními 2. st. ZŠ a SŠ
pojmy a daty. Na základě konkrétních příkladů zkoumají, jak
státy upravují pohyb a pobyt různých osob na jejich území.
Zkoumají, jaké důvody mohou vést k migraci a jaké mohou
být její důsledky. Dále se zabývají tím, jaké příležitosti i
ohrožení migrace přináší a jak je možné s nimi pracovat.

90 min

PT: MeV, VMEGS, VDO, OSV

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova

ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
IČO 26842050

www.arpok.cz
e-mail: info@arpok.cz
tel: 581 111 907

Naším zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. | www.upol.cz

45 Kč/žák

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Neviditelná ruka
trhu

P: Výchova k občanství (principy
tržního hospodářství – nabídka,
poptávka, trh, tvorba ceny,
inflace; podstata fungování trhu,
ekonomická spolupráce mezi
státy, její důvody; významné
mezinárodní organizace;
globalizace – projevy, klady a
zápory;)
Zeměpis (makroregiony světa –
přírodní a socioekonomické
poměry;
Globalizační procesy, světové
hospodářství – hlavní a periferní
hospodářské oblasti světa;
hospodářská integrace států;
zapojení ČR do mezinárodní dělby
práce a obchodu)
Etická výchova – vztah mezi
ekonomikou a etikou
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
(mezinárodních organizace, vazby
mezi lokální, národní, evropskou a
globální úrovní; vývoj Evropy i
světa)

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ
ekonomiky a získají základní informace o fungování
světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem
odpovědné spotřeby.

90 min.

PT: VMEGS

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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45 Kč/žák

VÝUKOVÉ PROGRAMY
Kontaktní osoba
Karin Majerová
telefon: 581 111 907
e-mail: karin.majerova@arpok.cz
PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ


o
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Cena výukového programu je 45 Kč/žák
Cestovné lektorů
Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
Počet km určujeme dle plánovače na serveru www.mapy.cz.
Maximální počet lektorů, za které se cestovné hradí, je 4.
Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.
Maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).

Vysvětlivky
MV – Multikulturní výchova, VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
EV – Environmentální výchova, OSV – Osobnostní a sociální výchova, VDO – Výchova demokratického
občana, MeV – Mediální výchova
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