vý zva pro zá kladnı́ a stř ednı́ š koly

ZAPOJTE SE DO

TÝDNE GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Tý den globá lnı́ho vzdě lá vá nı́ se koná v tý dnu 17. - 23. 11. 2014,
té matem letoš nı́ho roč nı́ku je POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST.
V Olomouci jej organizuje ARPOK, o. p. s.

Prů bě h akce:


př ihlá š ené š koly obdrž ı́ manuá l k vý uce lekce „Plý tvá nı́ potravinami“ (urč eno pro ž áky 1316 let),



š koly zrealizujı́ danou lekci minimá lně v 1 tř ı́dě v obdobı́ 1. 11. - 15. 11., z realizace zaš lou emailem vyplně ný formulá ř a min. 1 fotogra ii z realizace,



zá stupci zapojené

š koly (1 uč itel a 2-4 ž áci*) se zú č astnı́ panelové

o kvalitě a původu potravin

dne 18.

diskuze

11. 2014 na Univerzitě Palacké -

ho v Olomouci (hosty diskuze budou zá stupci vý robců regioná lnı́ch potravin, hnutı́ fair trade, potravinové ho obchodnı́ho ř etě zce a akademické sfé ry). Pozvá nku na panelovou diskuzi obdrž ı́ př ihlá š ené š koly v prů bě hu ř ı́jna.
* poč et zá stupců /ž áků z dané š koly zá visı́ na
množ stvı́ zapojený ch š kol do akce.

Zapojení do Týdne globálního vzdělávání je
zdarma.

Počet zájemců je omezen na 10 škol.

Zá jemci

nechť

se

př ihlá sı́

na

email

North-South
Centre
Rady
Evropy
vyhlásil první ročník vzdělávací akce pro
školy Global Education Week již v roce
1999. Jeho cílem je podporovat výuku globálních témat na školách.
Letos poprvé se do tohoto tý dne zapojı́ i č eské š koly prostř ednictvı́m neziskový ch organizacı́
ARPOK, ADRA, Člověk v tísni, Charita,
NaZemi a SEVER.

pavel.zwak@arpok.cz.
Buďte u toho!

Termı́n pro př ihlá š enı́: 15. 9. 2014

