
O ARPOKu 

Jsme vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje výuce aktuálních 

témat dneška (např. migrace, chudoba, odpovědná spotřeba). 

Působíme převážně v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. 

Nabízíme širokou škálu výukových programů pro žáky, které zrealizujeme přímo 

u vás ve škole. 

Jsme schopni na míru připravit výukový program téměř na jakékoliv téma 

z oblasti globálního rozvojového vzdělávání, reagujeme tak na potřeby učitelů. 

Jsme schopni zrealizovat dopolední program pro školu (či stupeň) do cca 120 

žáků (tematický den). 

Nabízíme prověřené metodické materiály k problematice globálního rozvojového 

vzdělávání, které pedagogům šetří čas. 

Naším zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci.  

Přihlašovací formulář k dispozici i na 

www.arpok.cz, v sekci Pro pedagogy, záložka 

Semináře.  
 

ARPOK, o. p. s. 

U Botanické zahrady 828/4 

779 00 Olomouc 

 

Kontaktní osoba: Zuzana Plachká 

T: 581 111 907 E: zuzana.plachka@arpok.cz  

W: www.arpok.cz 

 

...aby se žáci orientovali v aktuálním dění... 

...aby rozvíjeli schopnost kriticky myslet…. 

…aby zkoumali a reflektovali svou identitu, své postoje a hodnoty... 

…aby komplexně přemýšleli proč, kdo a kam se stěhuje i proč, kdo a kde        

zůstává. Za jakých okolností a jak se člověk začleňuje do společnosti. Jaké     

informace o těchto tématech máme a odkud pochází...  

 

ARPOK  o.p.s. Vás srdečně zve na dvouapůldenní vzdělávací kurz: 

Co můžete očekávat: 

 konkrétní příklady pedagogických přístupů, metod a aktivit 

 zdroje vhodné k dalšímu užití ve výuce (metodické materiály,   

statistiky, infografiky, audiovizuální materiály…) 

 besedy s odborníky na problematiku migrace a integrace 

a s odborníky na problematiku médií a mediální výchovy  

 prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s ostatními 

účastníky 

 nástroje k začlenění aktuálních témat jako migrace, integrace, 

identita, práce médií apod. do školního vzdělávacího programu 

(zvláště relevantní pro realizaci průřezových témat Výchova 

k myšlení v evropských a  globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana) 

 na základě individuálních potřeb využít možnost následné podpory 

lektorů ARPOKu při začleňování výše uvedených témat do výuky 

(metodické materiály, aktivity pro žáky, konzultace apod.) 

Pro mimoolomoucké účastníky možnost ubytování. 

Účastnický poplatek činí 0 Kč. Semináře jsou hrazeny z prostředků MZV 

ČR. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů pouze náklady na dopravu. 

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/rmcLLSxf6VX4TZMl2 

N A  C E S T Ě  A N E B  T É M A  M I G R A C E           

V E  V Ý U C E  

10.  — 12. 11. 2016   

(čtvrtek 10. 11. 14:30 až 17:30, pátek 11. 11. a sobota 12. 11. 9:00 až 17:00) 

Prostory klubu pro seniory Demlova 16, Olomouc — Lazce 

Seminář se koná v rámci projektu Na cestě…, který je podpořen z prostředků České rozvojové agentury Ministerstva zahraničních  věcí v rámci 

Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.   
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