Tisková zpráva, Olomouc, 11. 5. 2022
Učitelé absolvovali sérii seminářů o globálních tématech
Vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. spolupracuje v projektu „Aktivní občanství
v globálních souvislostech“ se dvanácti ZŠ a SŠ z Olomouckého a Moravskoslezského
kraje a Kraje Vysočina. Jednotlivé školní žákovské týmy i učitelé během projektu
pracovali s globálními tématy. Jejich cílem bylo připravit a zrealizovat kampaně
reagující na aktuální problémy místních komunit s globálním přesahem. Partnerem
projektu je Knihovna města Olomouce. Žáci během projektu absolvovali workshopy o
globálních tématech a 24 učitelů vzdělávací semináře. Od března 2021 do května 2022
se konalo celkem pět seminářů.
„Jsme rádi, že se nám podařilo učitelům nabídnou pestrou paletu seminářů s odborníky na
aktuální témata. Snažili jsme se zejména o to, aby pak nové vědomosti a dovednosti mohli
aplikovat přímo ve své výuce. Učitelé, jak víme z dotazníků zpětných vazeb, na všechny
semináře reagovali velmi pozitivně,“ říká Petra Gajová, koordinátorka projektu.
V tomto roce se konaly dva semináře. Květnový byl zaměřen na možnost používání metody
„Filozofie pro děti“ při školní výuce. Zrealizovaly jej lektorky Petra Skalická a Veronika
Endrštová z Variant – vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni. Během semináře se
účastníci seznámili s konceptem Philosophy for Children, která je součástí výuky na některých
školách ve Velké Británii. V průběhu dne si pedagogové vyzkoušeli, jak je možné vytvořit tzv.
filozofující společenství ve třídě, v bezpečném prostředí a jakou roli v něm může učitel hrát.
Poté se snažili vymýšlet filozofující otázky a zkoumali je prostřednictvím diskuze a dialogu.
Některá jimi vybraná témata pak mohli prozkoumávat důkladněji.
V březnu se pak pro spolupracující učitele konal online seminář zaměřený na používání
digitálních technologií ve výuce. Lektorovala jej odbornice na tuto problematiku, paní Kateřina
Švidrnochová ze společnosti Know How Klub s. r. o. Na semináři s názvem „Globální témata
digitálně, téma: gender“ představila interaktivním způsobem řadu nástrojů jako např.
mentimeter, padlet, používání ukazovátek Zoom it či Demo Pro, hodiny Bigtimet nebo grafické
nástroje Canva a Pixabay. Všechny umožňují učitelům zpestřit jejich výuku.
V roce 2021 se konaly semináře tři. Březnový byl zaměřen na to, jak zorganizovat žákovské
kampaně, jak pracovat s týmem žáků a také na obsah „Cílů udržitelného rozvoje“ a jak s nimi
seznamovat žáky. Květnový pak podrobněji přiměl učitele za pomoci lektora, pana Jakuba
Švece, zamyslet se nad cíli výuky a také je ředitelka ARPOku Lenka Pánková seznámila
s konceptem celoškolního přístupu k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na
školách.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je
financován z Fondů EHP a Norska.
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Poslední seminář v roce 2021 se věnoval metodám „Kritického myšlení ve spojitosti
s globálními tématy“. S konceptem, z něhož tyto metody vychází, účastníky seznámila paní
Kristýna Hrubanová ze společnosti NaZemi. Účastníci si vyzkoušeli aktivity z programu
„Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, které vychází rovněž z principů konstruktivistické
pedagogiky. I tento seminář byl pro pedagogy inspirativní.
ARPOK v projektu spolupracuje s těmito školami: Základní škola a Mateřská škola
Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33,
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, Základní škola Prostějov, ul. E.
Valenty 52, Základní škola a Mateřská škola Ptení, Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice,
Základní škola a Mateřská škola, Mořkov, Základní škola a Mateřská škola Maleč, Základní
škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná
škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14, Gymnázium, Kojetín. Partnerem projektu je
Knihovna města Olomouce, kdy v jejích prostorách vznikla odborná sekce pro učitele a
učitelky s metodickými materiály z oblasti GRV.
Vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému
vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa např. chudobě, odpovědné
spotřebě, klimatické změně, stereotypech předsudcích či migraci. více na http://www.arpok.cz
Kontakt:
Karin Majerová, karin.majerova@arpok.cz, 775 076 013
Petra Gajová, petra.gajova@arpok.cz, 737 436 153

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je
financován z Fondů EHP a Norska.

