V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR,
Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže
publicista Daniel Tichý, autor filmů "Klima mění Česko" a "Česko chrání klima", o příkladech
dobré praxe v oblasti klimatických opatření.
Odpolední blok otevřou workshopy (jejich anotace najdete na další straně):


Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.



Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální
témata uchopit v praxi.
Konference je určena všem pedagogům, ředitelům a budoucím pedagogům, kteří mají zájem
začleňovat globální témata do výuky. Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.

Přihláška ZDE
ARPOK - vzdělávání, které přináší jiný pohled na svět.

Konferenci pořádá již šestým, rokem vzdělávací organizace ARPOK o. p. s. Jejím cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. Konference je podpořena z
prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje.

ANOTACE WORKSHOPŮ:

Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
Co my můžeme z globálního rozvojového vzdělávání přinést žákům? A naopak, jak mohou
žáci přispět k řešení globálních otázek? V rámci workshopu se seznámíme s ukázkami dobré
praxe vzdělávacích aktivit pro pedagogy a také s příklady konkrétních možností zapojení
žáků do výuky. Společně budeme zjišťovat „Kdo je zodpovědný za zlepšení tohoto světa?“
a představíme si nástroje k hodnocení výuky. Účastníci workshopu obdrží tištěné metodické
materiály do výuky.

Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy.
Projekt Get up and Goals! nabízí vzdělávací materiály k tématům migrace, klimatická
změna, nerovnost ve světě a nerovnosti mezi pohlavími. Předává učitelům informace a praktické tipy, jak začlenit globální témata do výuky a do života školy. Zároveň podporuje žáky
a žákyně v realizaci vlastních miniprojektů pro širší okolí školy, které se tak dozvídá o globálních výzvách současného světa. Pojďte se dozvědět, kde načerpat inspiraci pro konkrétní
lekce do hodin, jak zjišťovat posun u žáků, jak zorganizovat školení pro sborovnu či jak
přistupovat k začleňování globálního rozvojového vzdělávání v rámci celé školy.
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MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), kde na různých pozicích působí od roku 1995.
Momentálně je vedoucím Informačního centra OSN v Praze, v letech 2005 a 2006 byl civilním pracovníkem informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Mimo jiné působil i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru.

Monika Olšáková působí v ZŠ a MŠ Janovice, kde vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném
prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony. Využívá čtenářství pro rozvoj žákovských
dovedností při práci s textem, zaměřuje se na badatelsky orientované vyučování. Je koordinátorkou EVVO, vede
ekotým dětí i dospělých. Má zkušenosti se ziskem grantů pro školní zahradu, ekostezku v obci, na pobyty žáků.
Aktivně spolupracuje s rodiči (kavárny, brigády, dílny). Je lektor programu RWCT pro začátečníky i pokročilé,
dále lektoruje BOV. Účastní se pedagogických festivalů v rámci PŠÚ. Působí jako externí čtenářský mentor na
5. ZŠ Třinec Koperníkova s rozrůstajícím se týmem učitelů. V roce 2019 získala 2. místo v Global Teacher Prize
Czech Republic.

Daniel Tichý se věnuje komunikaci tématu klimatické změny, v letech 2014-2018 pracoval na webu zpravodajské ČT24, kde pravidelně publikoval články o různých aspektech změny klimatu. Je autorem čtyřdílné televizní
série „Klima mění Česko“ a dokumentu “Česko chrání klima”. Pro CI2 o.p.s. koordinuje informačně-osvětový
projekt „Klima se mění: od informací k akci“, který se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o
vhodných klimatických opatřeních.

Johana Krajčírová se již od studií na Univerzitě Palackého (obor Mezinárodní rozvojová studia a Učitelství geografie) věnuje dobrovolnickým aktivitám včetně práce s dětmi na Ukrajině. Od roku 2010 participuje na koordinaci kulturně vzdělávacích aktivit, organizování a realizaci besed a workshopů. Během studií i v zaměstnání v
organizaci MOST ProTibet měla možnost několikrát navštívit Indii a studovat vzdělávání v exilových komunitách. V ARPOKu pracuje od roku 2019 jako lektorka a koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects.

Lenka Pánková měla možnost během studií na univerzitě strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě.
V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy
v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. V ARPOKu vykonávala od podzimu 2010 do konce roku 2019 pozici ředitelky. V současné době koordinuje projekt GET UP and
GOALS!, věnuje se PR a fundraisingu.
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HARMONOGRAM KONFERENCE:

8:30 až 9:00

Registrace

9:00 až 9:30

Zahájení

9:30 až 10:40

Michal Broža: Cíle udržitelného rozvoje

10:40 až 10:55

Přestávka

10:55 až 12:05

Daniel Tichý: "Klima mění Česko" a "Česko chrání klima", o příkladech dobré praxe

v oblasti klimatických opatření.
12:05 až 12:45

Oběd

12:45 až 14:15

Workshopy

14:15 až 14:30

Přestávka

14:30 až 15:40

Monika Olšáková a Lukáš M. Pitřík: Jak na globální témata v praxi

15:40 až 16:00

Zakončení konference
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