
 
 

 
 

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 

Projekt nabízí pro zapojené školy tyto aktivity: 

• Série seminářů pro zapojené školy 

• březen, červen, říjen 2021,  

• únor, červen 2022 

Celkem 5 jednodenních setkání (březen, červen, říjen 2021, únor, červen 2022), obsahem bude 

zapojení globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) do života školy. Budou nabídnuta 

například tato témata: co je GRV, aktivní občanství, cíle výuky a zpětná vazba, metody 

aktivního učení, jak zorganizovat školení, kritické myšlení. 

• Praktické ukázky na školách 

• duben, květen, červen 2021 - 1. ukázka 

• listopad prosinec 2021, leden 2022 - 2. ukázka 

• březen, duben, květen 2022 - 3. ukázka  

Na zapojených školách proběhnou praktické ukázky GRV ve výuce/workshopy, 2 workshopy 

vedené externími lektory na 2 témata – 1. je GRV, 2. je práce s informačními zdroji a kritické 

myšlení. Po skončení ukázek budou přihlížející učitelé diskutovat, o tom, jak výuka probíhala, 

co se dělo, jaké metody práce byly využity a proč atd. Následně se bude konat ještě 1 workshop 

realizovaný přímo učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu). 

• Školení pro sborovnu 

• říjen-prosinec 2021,  

• leden, únor 2022 

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizují pro své kolegy školení, kde jim 

představí zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou 

semináře pro sborovnu je provedou lektoři ARPOKu.  

• Žákovské akce (kampaně) 

• březen - duben 2021,  

• březen - duben 2022 

 



 
 

 
 

Na každé škole vznikne žákovský tým (min. 4 žáci), který se bude podílet na realizaci žákovské 

kampaně globálního občanství. Úkolem týmu bude za supervize učitele realizovat v průběhu 

projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. ARPOK 

poskytne podporu v podobě vstupního workshopu “jak realizovat žákovskou kampaň”. 

Hlavním tématem kampaní bude agenda OSN – Cíle udržitelného rozvoje. Může se jednat např. 

o třídění odpadu, plýtvání potravinami, udržitelnou módu atd. Po každém kole kampaní bude 

vyhlášena soutěž – viz následující aktivita. Během realizace kampaní budou žáci rozvíjet 

kritické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a interpretovat je širokému publiku, 

schopnosti diskuze a spolupráce. 

• Žákovská soutěž a panelová diskuze 

• červen 2021,  

• červen 2022 

 

V průběhu projektu se uskuteční 2 žákovské soutěže, do kterých budou nominovány všechny 

kampaně, které žáci v daných obdobích realizovali. Žáci na jednodenním setkání představí před 

porotou svoji kampaň, vysvětlí své cíle, obhájí svoje záměry, zamyslí se nad tím, co se naučili 

a co se povedlo nebo nepovedlo (případně co by příště mohli udělat jinak). Součástí jednodenní 

akce bude i panelová diskuze na vybrané globální téma, které bude nejfrekventovanější mezi 

kampaněmi. 

  
 

Partnerem projektu je Městská knihovna Olomouc. 


