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si Vás dovoluje pozvat
na závěrečnou konferenci vzdělávacího projektu

NÁŠ SPOLEČNÝ SVĚT

KOMU JE KONFERENCE URČENA?
Pedagogům a ředitelům všech typů středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům 
či zájemcům z oblasti formálního vzdělávání

KDY PROBĚHNE?
4. prosince 2009 od 9.30 do 16.00

KDE SE KONÁ?
V prostorách Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GRV)? 

Tento koncept vzdělávání připravuje na život v současném propojeném, rychle se 
měnícím světě. Snahou je vést žáky a studenty k porozumění základním problé-
mům soudobého světa, k vytváření vlastních názorů na ně a k rozvoji schopností 
podílet se na jejich řešení. Jedná se o vzdělávací proces, který rozvíjí osobnost 
žáků a studentů nejen na úrovni znalostí, ale především dovedností a postojů.

CO NA ÚČASTNÍKY ČEKÁ?
 » Možnosti a inspirace jak zařadit témata GRV do výuky i života školy;
 » konkrétní zkušenosti partnerských škol s integrací témat GRV do výuky;
 » kam směřuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech a jak ho efektivně naplňovat;
 » o přípravě Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání a osvětu;
 » praktické dílny zaměřené na interaktivní metody výuky z oblasti  GRV.

O PROJEKTU NÁŠ SPOLEČNÝ SVĚT

Hlavním cílem projektu je podporovat na českých školách implementaci školních 
vzdělávacích programů obsahujících tématiku globálního rozvojového vzdělává-
ní. Intenzivní spolupráce se čtyřmi zapojenými školami umožnila vnést globální 
dimenzi do jejich výuky i života školy. Závěrečná konference představí výsledky 
i průběh tohoto ročního procesu na základě zkušeností partnerských škol.

Projekt Nás společný svět byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR  
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Chcete vědět více o aktivitách a projektech vzdělávacího programu Varianty? Navštivte naše stránky www.varianty.cz

Zájemci o účast na konferenci, prosím, přihlaste se na e-mailu  

nasspolecnysvet@clovekvtisni.cz  nejpozději do 30. listopadu 2009.
Bližší informace na telefonu 222 350 805 nebo na uvedeném e-mailu.

Cílem konference je předat zkušenosti a příklady dobré praxe se začleňováním 
témat globálního rozvojového vzdělávání do školních vzdělávacích programů.


