
 

   

Projekt HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách  
byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

 

Pozvánka na akreditovaný seminář 

 

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

v hodinách matematiky 
 

DATUM:  14. října 2015, 9:30 – 17:30 

MÍSTO: Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

LEKTOR: Mgr. Peter Zafka (lektor a učitel - viz medailonek níže) 

PROGRAM 

Cílem semináře je seznámit (nejen) pedagogy 2. stupně ZŠ s možnostmi zapojení témat 

a metod globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky matematiky. Podíváme 

se společně na aktivity a metody GRV v kontextu RVP a na aktuální informace o humanitární 

pomoci a rozvojové spolupráci. Seminář bude veden kombinací ukázek konkrétních aktivit, 

krátkých teoretických bloků a společných diskuzí o možnostech zapojení těchto aktivit 

do výuky. 

Seminář se koná v rámci projektu „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

ve školách“, jehož smyslem je přenést aktuální poznatky a zkušenosti z praxe humanitární 

pomoci a rozvojové spolupráce do výuky. Ve všech programech GRV čerpá Charita ČR 

z vlastních zkušeností z terénu, a přináší tak do workshopů autentické příběhy, fotografie či 

případové studie. 

Vzdělávací seminář je zdarma a každý účastník získá praktickou metodiku, která přináší 

inspiraci, jak zajímavou formou naplnit ve výuce matematiky průřezová témata a rozšířit si 

vlastní obzory v této problematice. Seminář je akreditován MŠMT a všichni účastníci obdrží 

certifikát o absolvování školení. Občerstvení a oběd je zajištěn. 

 

PŘIHLÁŠENÍ 

Pokud se chcete semináře zúčastnit, nejpozději do 4. 10. 2015 prosím vyplňte elektronickou 

přihlášku, případně můžete kontaktovat koordinátorku: kamila.zbuzkova@charita.cz. 

http://goo.gl/forms/RSfE7aVOU9
http://goo.gl/forms/RSfE7aVOU9
mailto:kamila.zbuzkova@charita.cz
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MEDAILONEK LEKTORA SEMINÁŘE 

 

Mgr. Peter Zafka 

Peter Zafka vystudoval obor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (aprobace 

matematika a náboženská výchova) na Pedagogické fakultě Katolícké Univerzity 

v Ružomberku. Od roku 2002 se věnuje soustavné pedagogické praxi – působil 

na osmiletém gymnáziu a několika základních školách na Slovensku a v ČR jako třídní 

učitel, učitel matematiky, IVT a náboženství. V roce 2010 absolvoval kurz lektorských 

dovedností. Hovoří plynule česky. V současné době působí jako učitel na ZŠ Parentes 

v Dobřejovicích u Prahy a jako lektor vzdělávacího projektu HUMR – Humanitární 

pomoc a rozvojová spolupráce ve školách. 

 

 


