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Milí pedagogové, 
 

rádi bychom vám nabídli možnost zapojit se do mezinárodního projektu Global Issues – Global 
Subjects, který je realizován v 9 evropských zemích. 
 
 

Čeho se projekt týká? 

 

Projekt „Global Issues – Global Subjects” podporuje 
pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních 
globálních témat do výuky jejich předmětů s důrazem na 
Cíle udržitelného rozvoje OSN. V České republice se vytváří 
metodická podpora pro pedagogy matematiky, českého 

jazyka a občanské výchovy. V rámci projektu vznikají metodiky do těchto předmětů, organizují se 
krátkodobé a dlouhodobé semináře zaměřené na zvyšování kompetencí spojených s výukou 
globálních témat.  
 
Projekt však nemíří jen na pedagogy, jeho dalším cílem je aktivizace žáků. Proto se zaměřuje i na 
podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globální témata a chtějí o nich vzdělávat své okolí.  
 
Co vaší škole projekt přinese? 

 

1. Po dobu dvou let budete aktivně zapojeni do mezinárodního projektu zabývajícího se Cíli 
udržitelného rozvoje. 

2. Ve školním roce 2019/2020 přijedeme do vaší školy a zrealizujeme zdarma seminář pro 
sborovnu, který bude zaměřen na práci s nově vzniklými metodickými materiály do 
předmětů matematika, čeština a občanská výuka/základy společenských věd. 

3. Vaši pedagogové budou mít možnost zúčastnit se celkem tří blended-learningových kurzů 
zaměřených na český jazyk, matematiku a občanskou výchovu/základy společenských věd. 
V každém z nich je exkluzivně vyhrazeno jedno místo pro pedagoga z Vaší školy. První kurz 
začne již v únoru 2019, další dva se uskuteční ve školním roce 2019/2020. Kurzy se budou 
skládat ze dvou jednodenních  prezenčního setkání a e-learningové formy (celkem 3 měsíce). 

4. Vaši žáci budou mít možnost ve školních letech 2018/2019, 2019/2020 zrealizovat kampaň 
upozorňující na problematiku témat Cílů udržitelného rozvoje. Na konci projektu se zapojení 
žáci z různých škol setkají na národní konferenci, kde budou sdílet svoje zkušenosti a 
inspirovat se svými vrstevníky z jiných škol.  

 
Kdo se může zapojit? 
 

 Min. 1-2 pedagogové, kteří pomohou vytvořit akční skupinu žáků 

 Min. 1 tým 5 žáků ve věku 12-19 let 

 Pedagogové předmětů český jazyk, matematika a občanská výchova/ZSV 
 
Kdy začínáme? 
 
Projekt začíná ve školním roce 2018/2019 kampaněmi akčních skupin žáků, které pokračují i v dalším 
školním roce. První blended-learningový kurz bude probíhat od února do května 2019, další dva ve 
školním roce 2019/2020 (každé pololetí bude probíhat jeden kurz). Semináře pro sborovnu budou 
probíhat ve školním roce 2019/2020.  
 

https://arpok.cz/global-issues-global-subjects/
https://arpok.cz/global-issues-global-subjects/
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Tato nabídka je omezená pouze pro 15 škol v rámci celé ČR, v případě zájmu přihlaste svoji školu  

nezávazně prostřednictvím Google formuláře do 30. září 2018. Následně se Vám ozveme, 
domluvíme se na osobní schůzce či Skype konzultaci, kde odpovíme na Vaše dotazy a dovysvětlíme 
další detaily. 
 
Do poloviny října 2018 společně podepíšeme partnerskou dohodu o spolupráci mezi školou, 
pedagogy a organizací ARPOK, o.p.s. 
 
Věřím, že práce na společném projektu bude vhodným prostředkem pro rozvoj kompetencí žáků i 
pedagogů a bude tak přínosem i škole samotné. Těším se na spolupráci s Vámi a Vaší školou. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
 
Mgr. Lenka Voleníková 
koordinátorka projektu 

lenka.volenikova@arpok.cz, 724 307 673 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fBYkodYCKdXGOFt03pbHGlwbn8FfC3Hn6bS09mk3aTI/edit
mailto:lenka.volenikova@arpok.cz

