
O ARPOKu 

Jsme vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje výuce aktuálních 

témat dneška (např. migrace, chudoba, odpovědná spotřeba). 

Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. 

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo 

u vás ve škole. 

Jsme schopni na míru připravit výukový program téměř na jakékoliv téma 

z oblasti globálního rozvojového vzdělávání, reagujeme tak na potřeby učitelů. 

Jsme schopni zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 

žáků (tematický den). 

Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového 

vzdělávání, které pedagogům šetří čas. 

Naším zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci.  

V případě zájmu  vyplňte přihlášku na 

www.arpok.cz, v sekci pro pedagogy, semináře.  
 

ARPOK, o. p. s. 

U Botanické zahrady 828/4 

779 00 Olomouc 

 

Kontaktní osoba: Petra Trojáková 

 

T: 581 111 907 

E: petra.trojakova@arpok.cz  

W: www.arpok.cz 

Hledáte inspiraci, jak zajímavým způsobem vnášet do výuky aktuál-

ní témata? Považujete za důležité pátrat po příčinách dnešního dě-

ní, a to nejen v současném světě, ale i v minulosti? 

Chybí vám čas na přípravu výuky o globálních tématech? Přijďte si 

pro hotové, ozkoušené výukové materiály.  

ARPOK, o. p. s. vás srdečně zve na seminář  globálního rozvojového 

vzdělávání pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ 

 Vyzkoušíte si výukové lekce, které je možné 

dle potřeby snadno upravovat. 

 Prožijete vybrané aktivity, které se zabývají 

tématy globálního rozvojového vzdělávání se 

zaměřením na jejich historický kontext.  

 Seznámíte se nejen s příčinami historických 

událostí a jejich důsledky na podobu dnešní-

ho světa (např. kolonizace, otroctví), ale i s 

vývojem určitých klíčových témat (např. mi-

grace, doprava, koncept lidských práv).  

 Zkušenosti se zařazením globálních témat do 

výuky budete moci sdílet s dalšími pedagogy. 

 Získáte inspiraci pro doplnění vašeho školní-

ho vzdělávacího programu. 

 Obdržíte ZDARMA metodickou publikaci Příči-

ny a důsledky v hodnotě 500 Kč. 

 Po dobu semináře je  zajištěno občerstvení z 

lokálních pekáren, fair trade káva i čaj.  

 Účastníci obdrží certifikát o absolvování kur-

zu, akreditovaný MŠMT. 

 Účastnický poplatek činí 0 Kč. 

P Ř Í Č I N Y  A  D Ů S L E D K Y  
22. října 2015 | 14:00 - 17:30 

Krajský úřad Olomouc (místnost č.320), Jeremenkova 40, Olomouc 

Seminář se koná v rámci projektu Critical Review …, který je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva 

zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.   

http://arpok.cz/pro-pedagogy/seminare-pro-pedagogy/
http://arpok.cz/pro-pedagogy/seminare-pro-pedagogy/

