
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informačním centrem - Nový Jičín  pořádají

1. kulatý stůl 
ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání 

na téma:

Role globálního rozvojového vzdělávání při 
přípravě dětí na život v současném světě

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 13.30 do 16 hodin
v prostorách KVIC OP Ostrava (Na Hradbách 27, Ostrava)

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na aktuální otázky:

1. Jaké výzvy stojí před základními školami při přípravě děti na život v současném světě?

2. Jak rozumíme pojmu „Globální rozvojové vzdělávání (GRV)“ či „Globální občanství“ 
    a v čem spočívá?

3. Jaké mohou být naše kroky v podpoře GRV na základních školách v Moravskoslezském kraji? 

Setkání poskytne prostor pro společnou diskusi nad tématem globálního rozvojového vzdělávání v kontextu  
základního školství MSK. Současně bude představen mezinárodní projekt „Global Schools: svět ve výuce“, jehož 
cílem je mj. podpořit kompetence učitelů ve výuce GRV a oživit diskusi mezi klíčovými partnery o roli a významu 
GRV a jeho začlenění do vzdělávacích plánů základních škol. Toto setkání představuje první z řady návazných 
kulatých stolů, které připravujeme pro období následujících tří let. Rádi bychom se v diskusích systematicky zaměřili 
na konkrétní situaci v regionu a zároveň poskytli prostor pro sdílení příkladů dobré praxe a informací vycházejících 
z jednání na národní a mezinárodní úrovni. 
Rok 2015 je Evropským rokem pro rozvoj a současně byly v září tohoto roku schváleny Cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs), které pojmenovávají závažná témata společná pro celý svět. Výzvy, kterým společnost v dnešní době čelí, 
vyžadují, abychom jako jednotlivci měli povědomí o současných celosvětových problémech a otázkách (migrace, 
lidská práva, konflikty, životní prostředí atd.). Zveme vás proto ke společné diskusi nad významem GRV a nad 
konkrétními kroky, jimiž lze úspěšně podpořit jeho začlenění do vzdělávání dětí na ZŠ.

Moderuje: Petra Skalická, ředitelka programu Varianty Člověk v tísni

Kulatý stůl byl finančně podpořen z prostředků Evropské komise.
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