NAŠE ČINNOST
duben – květen- červen
V období druhého čtvrtletí roku 2013 jsme pokračovali v aktivitách započatých v předešlých měsících
(nové projekty) a samozřejmě těch, kterým se věnujeme již tradičně. Pojďme se tedy společně
podívat, co se za poslední tři měsíce událo.
Rozvojové večery
Stejně jako v předchozím období, i v tomto byly realizovány celkem tři rozvojové večery.
V dubnu (23. 4. 2013) si celkem 25 zájemců přišlo poslechnout povídání na téma: Jak se žije ve
Fidelově stínu? O odpovědi na tuto a další otázky stejně jako o své postřehy z Kuby se podělil Radomír
Buzek, překladatel na jedné z cest kubánské sekce Člověka v tísni, o.p.s.
Další rozvojový večer, konaný 21. 5. 2013, nesl název: Jak se mapuje pod africkým sluncem?.
O projektu EUROSHA a o tom, jak se mapují např. uprchlické tábory v Čadu či volební nepokoje
v Keni, přišly povykládat účastnice projektu Anna Chrastinová, Lenka Kohlová a Lenka Pažická. Večera
se zúčastnilo 33 lidí.
Před prázdninami poslední rozvojový večer se konal 27. 5. 2013. Jeho název Práva žen ve Vietnamu
aneb ,,Vydělávej a seď doma!“ přilákal 36 posluchačů. Debatu vedl Jiří Pasz, který ve Vietnamu
pracoval především na kampaních o lidských právech.
Realizace výukových programů a půjčování výstav
V období měsíců duben – květen – červen jsme na 12 mateřských, základních a středních školách
realizovali celkem 28 výukových programů. Programy jako je Brenda ze Zambie, Ekologická stopa,
Neviditelná ruka trhu, Globální vesnice či Lidská práva prošlo 658 žáků. Nejčastěji lektorovaným
programem byla Brenda ze Zambie.
Mimo výukové programy jsme také pro dvě základní školy realizovali projektové dny:
ZŠ Velká Bystřice si na 19. 4. objednala čtyřhodinový projektový den na téma Ekologická stopa,
kterého se zúčastnilo 129 žáků 2. stupně. Druhou školou byla ZŠ Plumlov, kde se jednalo o projektové
,,Multi-kulti“ dny. Dne 2. 5. 2013 byl tak realizován projektový den pro cca 150 žáků 2. stupně,
následující den, 3. 5. 2013, zažili projektový den žáci 1. stupně. Oběma projektovým dnům navíc
předcházel seminář na totožné téma, pořádaný dne 30. 4. 2013 zvlášť pro učitele 1. i 2. stupně.
Za poslední měsíce byly půjčeny celkem 3 výstavy – výstava Globální problémy, aktuální výzvy dneška
byla vypůjčena celkem dvakrát, a to na ZŠ Hálkova a ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov. Multi-kulti
výstava putovala do Městské knihovny v Novém Městě nad Metují. Od května ARPOK rozšířil nabídku
výstav o Příběhy z Masuku, která byla v červnu zapůjčena do ZŠ Horka nad Moravou.
Projekty
Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech
V posledních měsících školního roku 2012/2013 proběhlo na pilotních školách celkem 5 projektových
dnů, jejichž přehled naleznete níže:
23. 4. ZŠ Dubicko (1. stupeň) : Den Země
9. 5. ZŠ Lobodice (1. stupeň): Den květů
14. 5. ZŠ Nemilany (2. stupeň): Den kulturní rozmanitosti
21. 6. ZŠ Bludov (1. +2. stupeň): Vietnamský den

SMOK
V druhém čtvrtletí roku 2013 proběhly v rámci projektu SMOK celkem tři akce. První bylo
Cestovatelské dobrovolnické WorldCafé konané 15. dubna v Domově mládeže Střední školy technické
v Přerově. Dobrovolnice Veronika, Gábina a Kateřina povídaly celkem 33 účastníkům své zážitky
a poznatky z dobrovolnických projektů v zahraničí a představovaly tak koncept dobrovolnictví na
skutečných příbězích. Další dubnovou akcí, pořádanou 16. 4. v Olomouci, bylo Vyhlášení soutěže
redakcí školních časopisů spojené s workshopem nazvaným Písmo a kaligrafie. Vyhlášení se
zúčastnilo 9 zástupců školních redakcí Olomouckého kraje. Poslední akcí tohoto školního roku byla
Cesta do Afriky, pořádaná pro 37 dětí školní družiny ZŠ Demlova. Děti se seznámily s africkým
kontinentem prostřednictvím příběhu holčičky Brendy, která jim postupně ukazovala různé oblasti
života v Africe – školství, umění, pohádky…
Experiencing the World
Novinkou posledních měsíců je vlastní logo, které bylo vybráno na základě souhlasu všech partnerů
projektu a které bylo navrženo tak, aby symbolizovalo pestrost a propojenost současného světa.
Práce na projektu pokračuje především vytvářením metodik výukových programů, které mají být na
vybraných školách pilotovány nastávající podzim. Tvorbou metodik byly pověřeny organizace NaZemi
(téma ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA), Centrum občanského vzdělávání (téma AKTIVNÍ OBČANSTVÍ)
a naše organizace ARPOK (zpracuje téma POZNÁVÁME SVĚT).
Důležitým bodem projektu za poslední tři měsíce je workshop o kvalitě vzdělávacích materiálů GRV,
který proběhl 13. 5. 2013 v Praze. Celkem 15 účastníků mělo možnost se zamyslet nad jednotlivými
složkami hodnocení kvality a posoudit jejich důležitost. V současné době se na seminář navazuje
prostřednictvím vytváření a vybírání optimálních kritérii pro hodnocení kvality vzdělávacích
materiálů.
Enviglob
Dne 18. dubna se na Sluňákově konal první seminář určený pro pedagogy zapojené do projektu
Enviglob. Seminář představil přibližně 20 učitelům koncept projektu a seznámil je s publikacemi,
které obsahují aktivity propojující přístupy globálního rozvojového vzdělávání a environmentální
výchovy.
V současné době dochází k vytváření aktivit, které budou pedagogové ve své výuce zkoušet
v průběhu nadcházejícího podzimu. Zároveň probíhá příprava letní školy, která se pro zapojené
pedagogy uskuteční ve dnech 27. – 30. srpna 2013.
Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním
vzdělávání
V květnu proběhla v Itálii další koordinační schůzce partnerů projektu. Jejím cílem byla diskuze
nad výzkumem, který bude v rámci projektu probíhat. Při stanovení výzkumných otázek a celkové
přípravě výzkumu spolupracuje nyní ARPOK s Centrem občanského vzdělávání. Samotná realizace
výzkumu je plánovaná na podzim 2013. V současné době pracujeme na oslovování učitelů dějepisu,
zeměpisu a občanské výchovy 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií, a nabízíme spolupráci v rámci
projektu. Doposud máme potvrzenou spolupráci 15 pedagogů.

MOZAIKA
V období od dubna do května byla činnost Mozaiky značně pestrá. Na seznam proběhlých akcí se
můžete podívat:
4. 4. 2013 – Příběhy z Masuku: vernisáž fotografií a příběhů studentů střední školy Masuku v Zambii,
kde naše kolegyně Katka Štěpničková strávila jako učitelka biologie 3 měsíce.
9. 4. 2013 – Workcampové Worldcafé: zájemcům o zahraniční dobrovolnictví odpovídala na otázky
o workcampech Zuzka Švajgrová, která má s dobrovolnictvím bohaté zkušenosti.
16. 4. 2013 – Recycl Art: večer kreativního tvoření z odpadových materiálů, během kterého vznikaly
prstýnky z galusek, peněženky z tetrapacku a dokonce i květináče z PET lahví.
29. 4. 2013 – Mapování pod Africkým sluncem: Lenka Pažická povídala o účinkování v projektu
Eurosha, jehož cílem byla zejména podpora koordinace humanitární pomoci ve 4 zemích
prostřednictvím vytváření mapových podkladů.
7. 5. 2013 – Majáles UP: Na stánku Mozaiky si návštěvníci mohli vyrobit peněženku z tetrapaku nebo
prstýnek z galusek a knoflíků.
Projekt Mozaika končí, nechyběly tedy ani schůzky pro zhodnocení projektu, osobní i týmové
evaluace, psaní závěrečné zprávy a taky plánování dalšího pokračování Mozaiky.

