
ARPOK, o. p. s. 

Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové 

vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška 
(např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich 

mluvíme se žáky. O těchto tématech informujeme i veřejnost, a tak 
podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí 

do dění kolem sebe.  

Mezi naše hlavní činnosti patří vzdělávací programy pro žáky, semináře 

pro učitele, tvorba a prodej metodických příruček, organizování 

veřejných besed apod.  

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, obratem vám 
zašleme bližší informace. 

 
ARPOK, o. p. s. 

U Botanické zahrady 828/4 
779 00 Olomouc 

 
Telefon: 581 111 907 

Email: jan.klega@arpok.cz 
Web: www.arpok.cz 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Klega 

  

MIGRACE NENÍ LEGRACE

MIGRACE NENÍ LEGRACE  

  

vzdělávací kurz pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ

vzdělávací kurz pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ  

Vážení učitelé, 

sledujete dění ve společnosti? Zabýváte se tématy, která jsou na pořadu diskuzí po celém    

světě a v různé míře se dotýkají každého z nás?  Zajímáte se o problematiku migrace a vnímáte 

nutnost seznamovat s ní své žáky?  Hledáte cesty, které vám umožní zařadit podobná témata 

do výuky přitažlivou formou? 

ARPOK, o. p. s. vám nabízí cyklus vzdělávacích seminářů 

KDY 

5. - 7. 5. | 1. - 3. 7. | 26. - 28. 9. 2015 

KDE 

Lovecká chata Horka nad Moravou 
 

Kurz je otevřen všem zájemcům z řad  

pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ. Maximální 

kapacita je 15 účastníků, nutností je 

zúčastnit se celého cyklu seminářů.  

Ubytování a stravování je zajištěno, 

účastníci si hradí pouze náklady 

na dopravu. Pro přihlášení vyplňte 

do 22. 4. 2015 formulář na adrese 

http://tiny.cc/migrace_prihlaska 

CO VÁS ČEKÁ 

 podíváte se pod pokličku jinakosti, stereotypů 

a předsudků 

 na vlastní kůži si vyzkoušíte interaktivní metody, které 

vám usnadní zavádění vybraných témat do výuky 

 pod vedením Mgr. et Mgr. Jakuba Švece projdete tré-

ninkem komunikačních dovedností, který vám pomůže 

vhodně reagovat na extrémistické názory a vést diskuzi 

směrem k lepšímu pochopení problematiky migrace 

 získáte odbornou a metodickou literaturu v hodnotě  

200,- Kč 

 účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu instituce 

akreditované MŠMT 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz  


