TISKOVÁ ZPRÁVA
Olomouc 7. 10. 2015

Seminář nabídne pedagogům inspiraci k zavádění tématu migrace do výuky
Nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pořádá o víkendu 9. – 11. 10. 2015 na Lovecké chatě
v Horce nad Moravou třetí seminář pro pedagogické pracovníky z cyklu Migrace není legrace.
Účastníci semináře si na vlastní kůži vyzkouší výukové lekce zaměřené na problematiku migrace,
projdou tréninkem komunikačních dovedností pod vedením Jakuba Švece ze vzdělávací společnosti
Manta Edu a absolvují přednášky dvou zajímavých hostů. Prvním bude Basel Azar, zubní lékař, který
v roce 2012 odešel ze Sýrie a dnes žije v Olomouci, kde působí jako odborný asistent na Klinice
zubního lékařství Univerzity Palackého Olomouc. Jako druhý vystoupí Alexandr Vrabček, student
CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, který jako dobrovolník pomáhal v Maďarsku
uprchlíkům.
„Diskuze jsou plné vyhraněných názorů, na veřejných prostranstvích se objevují nenávistná hesla
a šibenice, společnost se stále více uzavírá. Málokdo si uvědomuje, že svědky tohoto vývoje jsou i děti,
které často přejímají to, co zaslechnou doma či v médiích. Pro pedagogy může být obtížné na hraniční
názory vhodně reagovat, proto jsme se rozhodli nabídnout jim možnost získat potřebné informace
a osvojit si metody, díky kterým budou schopni vést diskuzi se žáky bez zbytečných emocí,“ uvádí Jan
Klega, koordinátor projektu.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost,
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
Informace o projektu Migrace není legrace: http://arpok.cz/migrace-neni-legrace/
Projekt Migrace není legrace byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. www.fondnno.cz| www.eeagrants.cz
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