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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního rozvojového vzdělávání,
zdravíme vás v novém roce a rádi bychom vás upozornili hned na tři materiály, které pro
vás

mohou

být

užitečné.

Jednak

na

novou

metodiku

čtvrtého

příběhu Global

Storylines, dále na zhodnocení, jakým způsobem funguje globální rozvojové vzdělávání na
Fairtradových školách a v neposlední řadě na metodický materiál Národního institutu pro
vzdělávaní. Podrobnosti, i perličku na závěr v podobě videa Největší lekce pro svět,
najdete v našem zpravodaji níže.
Příjemné čtení
Gabriela Stěpánková
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Nová metodika Global Storylines: Voda, důvod k odchodu
Ke konci roku jsme dokončili metodiku čtvrtého
příběhu Global Storylines s názvem Voda, důvod k
odchodu. Tento příběh umožňuje s dětmi otevřít
aktuální téma uprchlictví a migrace, přičemž jej
vsazuje do kontextu jedné z environmentálních
příčin migrace – vysychání zdrojů pitné vody. Děti
se díky tomuto příběhu stávají členy komunity,
kterou jednoho dne navštíví cizinec či cizinka
přicházející z jiné, neznámé komunity, kde údajně
vyschl zdroj vody. Žádá je, aby tuto komunitu
přijali – chtějí přijít a žít zde společně, protože v
jejich domovině už to není možné. Děti se v rolích
dospělých členů komunity musejí se situací
vyrovnat, řešit, jaké jsou důvody pro přijetí, nebo
naopak odmítnutí nové komunity.
Metodiku si můžete stáhnout zde. Pokud by vaše
škola měla zájem s tímto či jiným příběhem
pracovat v rámci právě začínajícího projektu,
ozvěte se Kristýně Hrubanové na
kristyna.hrubanova@nazemi.cz.

Jak funguje globální vzdělávání na Fairtradových školách?
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Školy, které chtějí získat status Fairtradová škola
musí naplnit několik kritérií, jedním z nichž je
začlenění globálního vzdělávání do výuky a života
školy. A protože NaZemi tuto kampaň koordinuje
tak nás zajímalo, jak globální vzdělávání v
zapojených školách funguje. Cílem bylo jednak
získat informace a zpětnou vazbu od zapojených
škol, ale také konkrétní tipy a inspirace, které by
mohly být užitečné pro školy mezi sebou
navzájem. Informace jsme získali z dotazníků a
telefonických rozhovorů, výsledky si můžete
přečíst zde.

VYBÍRÁME Z AKTIVIT JINÝCH ORGANIZACÍ
Publikace: Tvoříme svět společně
Tvoříme svět společně je nový metodický materiál
Národního institutu dalšího vzdělávání. Má být
inspirací těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím
k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde
mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
„Publikace provází pedagoga (oddílového
vedoucího, vychovatele v družině či školním klubu
nebo vedoucího kroužku) cestou od samotného
dítěte a jeho bezprostředního okolí ve stále širších
okruzích až k celku naší planety. Na každé úrovni
se zabývá několika zásadními principy, jejichž
naplňování je nezbytné pro úspěšnou výchovu
lidské svobody ke skutečně dospělé formě
charakterizované odpovědností a solidaritou.“
Mottem publikace je „všimni si, uvažuj o tom a
jednej“. Materiál odkazuje i na publikace z dílny
NaZemi.

Video: Největší lekce pro svět
Otevřete se studenty diskuzi o tom, jak můžete
společně přispět k naplňování Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs) – jinými slovy jak se společně
postavit nerovnosti a extrémní chudobě a být
ohleduplní k naší planetě. Pro začátek diskuze
můžete využít krátké animované video Největší
lekce pro svět, v jehož úvodu promlouvá Malala
Yousafzai z Pákistánu, nejmladší kandidátka na
Nobelovu cenu míru.

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru
Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi.

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě dřívější spolupráce či emailové komunikace. Odhlásit z adresáře NaZemi.
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Brno 602 00

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz

This email was sent to gabriela.stepankova@nazemi.cz
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
NaZemi · Kounicova 42 · Brno 60200 · Czech Republic

file:///D|/Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky_01_2017.html[12.1.2017 14:20:54]

