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Žákovské kampaně  

Co je úkolem žáků? 

 Žáci si vyberou některé z témat začleněných v Cílech udržitelného rozvoje  

 Žáci si sami nastaví, čeho by chtěli jejich kampaní dosáhnout a kdo bude cílovou skupinou 

kampaně. 

 V rámci tvorby kampaně žáci sestaví návrh kampaně, vypracují její harmonogram a budou 

hospodařit s předem daným rozpočtem na realizaci. 

 Týmy budou složeny z 5 žáků, přičemž jeden z nich bude zvolen jako zástupce týmu a jeho 

úkolem bude komunikovat s mentorem z ARPOKu. 

 Úkolem žáků je kampaň připravit, propagovat např. přes školní Facebook, školní web či 

místní média a zrealizovat. 

Jaké jsou cíle kampaní? 

 Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a 

odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém 

kontextu.  

 Cílem kampaní je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít školní prostředí a pokusit se zapojit 

nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu.  

 Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky 

přemýšlet a diskutovat. 

Další informace 

 Žáci v jednom týmu nemusí být ze stejného ročníku.  

 Kampaň by měla být veřejně prezentována jak v rámci školy, stejně tak by o ní žáci či škola 

měli dát vědět i mimo školní prostředí (např. informovat rodiče, absolventy či spoluobčany). 

 Výstup kampaně může být např. panelová diskuze, workshop, video, konference v rámci 

školy, informační plakát, prezentace či jarmark. 

 Pro žáky a pedagogy zapojené v akčních týmech bude uspořádána informační schůzka (60 

minut), která jim pomůže s nastavením cílů kampaně a její organizací.  

Kdy začínáme? 
 
Kampaně akčních skupin žáků začínají v roce 2018/2019 a pokračují i v dalším školním roce. Týmy tak 
mohou v dalším školním roce volně navázat nebo se vytvoří týmy nové. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
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Seminář pro sborovnu 
 
V rámci projektu připravujeme tři nové metodické příručky zaměřené na výuku globálních témat ve 
třech předmětech: český jazyk, matematika a občanská výchova/základy společenských věd. 
V  publikacích jsou akcentována především témata spojená s Cíli udržitelného rozvoje a s citlivými 
tématy (jako např. gender, klimatická změna, migrace, apod.). Nově vznikající příručky zároveň 
pracují s mezipředmětovými vztahy a průřezovými tématy, umožňují proto využití i pro pedagogy, 
kteří vyučují jiné předměty. Seminář pro sborovnu je proto určen pro všechny vyučující na Vaší 
škole, kteří pracují se žáky ve věku 12 – 19 let.  
 
Odpolední seminář v rozsahu čtyř hodin si klade za cíl především představit koncept globálního 
rozvojového vzdělávání a bude zaměřen především na: 

- Ukázky mezipředmětových vazeb na příkladu výuky o globálních tématech 
- Praktické představení nových metodických příruček 
- Zvyšování kompetencí pedagogů ve výuce globálních témat 
- Prohloubení znalostí o Cílech udržitelného rozvoje 

 
Seminář pro sborovnu ve Vaší škole rádi uspořádáme v průběhu školního roku 2019/2020. 
 
 

Blended-learningový kurz 
 
Blended-learningový kurz je tříměsíční intenzivní program, který kombinuje e-learning a dvě 
jednodenní prezenční setkání. Tento kurz je určen pro pedagogy českého jazyka, matematiky a 
občanské výchovy/základů společenských věd, kteří mají zájem o práci s metodickými příručkami 
vznikajícími v rámci projektu a zároveň chtějí zvyšovat své kompetence ve výuce globálních témat.  
Díky dlouhodobému charakteru kurz umožňuje systematičtější vhled do problematiky Cílů 
udržitelného rozvoje a globálních témat.  
 
Blended-learningový kurzu bude zaměřen především na: 
 

- Hlubší porozumění rámce globálního rozvojového vzdělávání a jeho zapojení do výuky 
v jednotlivých předmětech 

- Rozšiřující informace o Cílech udržitelného rozvoje a globálních tématech, zvyšování 
odbornosti pedagogů  

- Relevance Cílů udržitelného rozvoje a globálních témat ve výuce 
- Využití nově vzniklých metodických příruček ve výuce 
- Zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání 
- Příprava pedagogů na tvorbu vlastních výukových materiálů zaměřených na Cíle udržitelného 

rozvoje a globální témata 
 
V průběhu projektu se uskuteční 3 blended-learningové kurzy (každý z nich je zaměřen na jeden 
předmět). První kurz bude realizován již od února do května 2019, zbývající dva proběhnou ve 
školním roce 2019/2020. V každém kurzu je rezervováno místo pro minimálně jednoho pedagoga 
z Vaší školy. 
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