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Ponořte se s námi do hlubin GRV! 

Pro všechny pedagogy, kteří se globálnímu rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují 

globální témata do své výuky a podporují své žáky v lokálních aktivitách s globálním přesahem, jsme 

připravili kurz „Cesta do hlubin GRV: Pokročilý učitel ve výuce“. 

Co Vás čeká? 

1. Série webinářů 

Během webinářů se společně podíváme za hranici základního pohledu na GRV a otevřeme 

„pokročilejší“ témata. Každý webinář se zaměří na samostatné téma a nabídne pedagogům tzv. 

výzvu k akci, kterou si budou moci vyzkoušet ve své výuce mezi jednotlivými lekcemi. V rámci  

3 webinářů a výzev budete pracovat s těmito tématy: 

 GRV a mezipředmětové vazby (webinář termín 29. 4. 2021, odpoledne, délka 2,5 hodiny) 

 Globální témata digitálně a nedigitálně (webinář termín 13. 5. 2021, odpoledne, délka 2,5 

hodiny) 

 Celoškolní přístup ke GRV (webinář termín dle preference 27. 5. / 3. 6. / 8. 6., odpoledne, 

délka 2,5 hodiny) 

2. Sdílení dobré praxe – prezenční seminář 

Prezenční seminář nabídne možnost se setkat a sdílet společně výstupy jednotlivých výzev a další 
zkušenosti se začleňováním GRV do výuky. Součástí semináře budou workshopy, inspirace od lektorů 
GRV a další. 

 Seminář se uskuteční v Olomouci (dle aktuální situace). 

 Seminář je dvoudenní (termíny: dle preference: 25. - 26. 6. / 2. - 3. 7. 2021 – počátek 

semináře v pátek v odpoledních hodinách). 

 Možnost „síťovat“ s kolegy z dalších škol. 

Pokud se s námi chcete pustit „Do hlubin GRV“, vyplňte prosím tento formulář: 

https://forms.gle/L5yXtorSb6Jr5n4B9  

Na základě Vašeho zájmu budeme také pracovat s termíny webinářů a prezenčního setkání.  

Co je třeba naplnit k absolvování kurzu? 

 Účast na sérii 3 webinářů. 

 Splnit 3 výzvy k akci (úkoly k webinářům). 

 Účast na sdílení dobré praxe (prezenčním semináři). 

 

https://forms.gle/L5yXtorSb6Jr5n4B9

