
ANOTACE WORKSHOPŮ 

 

ARPOK, Karin Majerová, Gymnázium, Kojetín, Dana Dýmalová  

Projekt Světové školy Gymnázium, Kojetín - Ukrajina a my 
 
Proč si studenti a pedagogové vybrali právě téma Ukrajina a my? Jaké akce vymysleli a zrealizo-
vali? Co se jim povedlo a co je motivovalo? Jak vnímali Ukrajinu před projektem a nyní? Co o ní 
věděli z médií? Měl projekt vliv i na ostatní studenty v jejich škole? Jak nyní vidí své spolužáky 
z Ukrajiny? 
 
Během workshopu získáte odpovědi nejen na tyto otázky, ale zároveň může být inspirací pro rea-
lizaci podobných aktivit na vašich školách. Studenti spolu se svými pedagogy vám představí ten-
to nevšední projekt a také vám poví o tom, co to obnáší získat titul Světová škola. Uvidíte, co by-
lo završením jejich snažení. 
 

Demagog.cz, Jan Tvrdoň 

Jak se vyhnout manipulacích a dezinformacím 
 
Věci se jeví jinak, než jakými ve skutečnosti jsou. Toto banální konstatování je v dnešní době 
protknuto se záplavou informací na sociálních sítích a zdánlivě nekonečné paletě informačních 
zdrojů. Jak v této bažině informací rozeznat to skutečně podstatné a jak se vyhnout manipulacích 
a dezinformacím, to se dozvíte na workshopu Demagog.cz. 
 

Varianty, Veronika Endrštová 
 
Kniha Největší přání: svět ve výuce - s příběhy za hranice předmětů 
 
Na workshopu se seznámíte s knihou Největší přání, která vypráví příběh plyšového koníka, kte-
rý putuje z daleké Číny do Evropy. Jeho cesta je podnětem pro zamyšlení nad řadou témat sou-
časného světa jako např. produkce a přeprava zboží, podmínky výroby, setkání s odlišností, mi-
grace, hodnota věcí, ale i vztahů či kvalita přátelství. Knihu doprovází metodika s lekcemi určený-
mi pro výuku průřezového předmětu VMEGS s provázáním na konkrétní vzdělávací oblasti. Lek-
ce jsou určeny primárně pro výuku 3. - 5. třídy ZŠ, ale během pilotáže byla úspěšně ověřena i na 
2. stupni. Během workshopu se seznámíte s příběhem knihy a prakticky si vyzkoušíte několik ak-
tivit. 
 

Pedagogové ZŠ Příbor Jíčínská, Michaela Eliášová, Zbyněk Machetanz 
 
Jak na mediální výchovu na ZŠ 
 
Světové dění  a jeho obraz v médiích: Jak moc tento obraz odpovídá skutečnosti? Jak může 

ovlivnit naše mínění a jednání? Uvědomujeme si, že jsou zprávy někým vybírány? Podle jakého 

klíče? 

Odpovědi na tyto otázky objevíte sami v našem workshopu prostřednictvím metod RWCT a práce 
s autentickými články a fotografiemi z médií. Lekce byla odzkoušena se žáky 8. třídy a je využitel-
ná v různých předmětech, dotýká se několika průřezových témat. 
 
 
 

ARPOK - vzdělávání, které přináší jiný pohled na svět. 

https://demagog.cz/
https://www.varianty.cz/o-variantach
https://www.facebook.com/ARPOK.Olomouc/

