PROGRAM
Letní škola GRV „Výchova k odpovědnému občanství“
16. - 20. 7. 2018 Rumburk
Prázdninový pobyt, který pořádá Národní institut pro další vzdělávání, je určen pro všechny
učitele, pedagogy volného času, vychovatele a pracovníky NNO věnující se tématům spojeným
s globálním rozvojovým vzděláváním. Cílem Letní školy je seznámit účastníky s daným
tématem, prohloubit jejich znalosti zvláště v oblastech mediální a ekologické výchovy a
realizovat různé již existující programy, včetně možnosti vytvořit si vlastní program.
Lektoři: PaeDr. M. Pastorová, Mgr. L. Pánková, Mgr. D. Klimeš Ph.D., Mgr. H. Urbanová
Místo konání: Rekreační středisko „V Zátiší“, Na Poustce 263, 408 01 Rumburk
Cena pro účastníky: zdarma pro učitele, pedagogy volného času, pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení, pracovníky s dětmi a mládeží v NNO
Přihlášení: Přihláška na letní školu GRV nebo https://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1927

Program:
1. den (5 hodin) - zahájení v 14:00 hodin
Úvodní blok:
 Úvod do problematiky GRV a mediální výchovy
 Vývoj GRV, mediální a ekologické výchovy
 Sdílení zkušeností, praktická ukázka práce s videi a promítání filmů s tématikou GRV
2. den (11 hodin)
Dopolední blok výuky:
 Seznámení s materiály v oblasti GRV
 Zpracování ukázkového tématu (praktické ukázky lekcí využitelných v práci s žáky)
 Výběr a vypracování společného tématu
Odpolední blok výuky:
 Prezentace a praktická realizace (paralelní skupiny)
 Reflexe jednotlivých programů po skupinách
 Večerní blok výuky:
 Dokument o ochraně přírody a ekologické výchově
3. den (11 hodin)
Dopolední blok výuky:
 Úvod do ekologické výchovy
Odpolední blok výuky:
 Dokument o mediální výchově a práci s informacemi
- uvedení do aktuálních témat mediální výchovy
- principy kritického myšlení, práce s informacemi, fake news a hoaxy
Večerní blok výuky:
 Sdílení a reflexe k mediální výchově a ekologické výchově
4. den (11 hodin)
Dopolední blok výuky:
 Příprava programu z mediální nebo ekologické výchovy včetně metodiky
Odpolední blok výuky:
 Realizace připraveného programu
Večerní blok výuky:
 Reflexe jednotlivých programů po týmech
 Konzultace účastníků k jiným a dalším oblastem GRV
5. den (3 hodiny)
Závěrečný blok:
 Reflexe a zhodnocení celého kurzu
 Zpětná vazba, přínosy, příležitosti a rizika, která účastníci v rámci kurzu GRV poznali
Uzavření kurzu: do 12:00 hodin

