
PROGRAM 2. MINIKONFERENCE 
„Globální témata v českých školách?“

DOPROVODNÝ PROGRAM
Prezentace organizací zabývající se problematikou GRV: Pontopolis z.s., ARPOK, o. p. s., Středisko ekologické výchovy 
SEVER, ADRA, Multikulturní centrum Praha

V případě dotazů kontaktujte Ing. Annu Hubáčkovou, Ph. D., global.edu@mkc.cz, Multikulturní centrum Praha 

PANELOVÁ DISKUZE VÝZVY SOUČASNOSTI VE VÝUCE – JAK O NICH UČIT
Hosté se pokusí zodpovědět otázky „Jaká je zkušenost z českých škol? Jak může projektová výuka podpořit poro-
zumnění výzev současnosti? Jak učitele připravovat na výuku globálních rozvojových témat a jakou podporu by učitelé 
ocenili? V čem školám pomůže spolupráce s neziskovými organizacemi?“

Účast přislíbili:
# Mgr. Renata Nehybová – zástupkyně ředitelky Královéhradeckého inspektorátu ČŠI

# RNDr. Jiří Kulich – ředitel centra ekologické výchovy Sever

# Mgr. Ing. Lenka Pánková – ředitelka olomoucké vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s.

WORKSHOPY
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci 
Účastníci dílny se dozvědí o různých přístupech a osvojí si metodiku projektu Stereotýpek v nás, založenou na osob-
nostně-sociální výchově a zážitkové pedagogice. 

Lektoruje: Mgr. Blanka Kissová, MKC Praha 

Světová škola
Dílna se zaměří na předání zkušeností pedagogů dlouhodobě zapojených do projektu Světová škola. Účastníci budou 
moci sdílet vlastní zkušenosti, úspěchy i úskalí při podpoře a realizaci žákovských projektů obsahujících tato témata. 

Lektorují: Bc. Marie Pražáková, Dis. (Mateřská škola Kamarád Hradec Králové), Mgr. Kristýna Hejzlarová (ADRA)

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury 
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční 
rozvojové spolupráce. Minikonference je pořádána v rámci Týdne 
globálního rozvojového vzdělávání.

28. listopadu od 9.00 do 13.00 hod. 
Adalbertinum, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM

09.00–9.10 Prezence a úvodní slovo 

09.10–10.25 Panelová diskuze

10.25–10.50 Coffee break

10.50–12.20 Workshopy

12.20–13.00 Shrnutí workshopů, závěrečné slovo a občerstvení

 Konferenci moderuje Mgr. Petra Skalická
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