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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,
zdravíme vás v novém roce. Rádi bychom vás upozornili na náš nový vzdělávací program
věnující se budoucnosti práce. Tématem se zabývá také představení Divadla Feste, na
kterém jsme spolupracovali. Ve zpravodaji najdete rovněž upoutávku na kurz vedení reflexí
či tip na promítání filmu.
Pohodový začátek roku vám za celé NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Objednejte si náš nový vzdělávací program Budoucnost práce
Výukový program se věnuje tématu budoucnosti
práce. Seznamuje studentky a studenty se
základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním
věku a možnými perspektivami vývoje.
Interaktivními metodami a skrze práci s
příběhovými texty podněcuje zvažování možných
důsledků změn pro ně osobně i pro život
společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom
zejména na hodnotové a postojové aspekty
měnícího se světa práce a vede k přijetí
odpovědnosti za využití potenciálu změny ve
prospěch všech. Více informací najdete zde.

Zveme vás do Divadla Feste na představení Budoucnost práce
Jak bude vypadat budoucí soužití robotů a lidí?
Dokáže umělá inteligence nahradit člověka v jeho
výsostných vodách: ve schopnosti soucitu,
předvídání a vcítění se do partnera? Jak budou
lidé trávit svůj denní čas, pokud mnoho profesí a
zaměstnání dokáží realizovat roboti a umělé
inteligence? A co na to Velký bratr? Jaké
možnosti svobodného života budou lidé mít, když
budou nadnárodní korporace disponovat drtivou
většinou jejich intimních a životních dat? Takové
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otázky si klade představení Divadla Feste s
názvem Budoucnost práce, na kterém jsme
spolupracovali. Divadlo Feste působí v brněnské Industře (Masná 9). Premiéra proběhla 13. ledna,
další reprízy se uskuteční 6. a 22. února, již brzy je naleznete v programu Divadla Feste i s
možností zakoupení vstupenek. Více informací tady.

Chcete rozvíjet svoje schopnosti ohledně vedení reflexí?
Pak právě pro vás, a také pro účastníky a
účastnice našich akreditovaných kurzů Kritické
myšlení a globální témata, jsme se rozhodli vypsat
jednodenní seminář věnují se vedení reflexí. Ty
tvoří zásadní část učebního procesu, pomáhají
účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo,
a odvodit z toho poznání. Na setkání si
zopakujeme význam reflexe v různých přístupech
(E-U-R, zážitková pedagogika) a strukturu reflexe
(její jednotlivé fáze). Budeme se ale věnovat
zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou.
Více informací najdete zde. V případě dotazů pište na petra.fruhbauerova@nazemi.cz.

Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
S čím by mladý člověk měl vstupovat do dnešního světa?
Jaké znalosti, dovednosti a postoje by mladý
člověk měl získat, aby obstál v dnešním rychle se
měnícím světě? Na tuto otázku odpovídali lidé
aktivní v oblasti globálního vzdělávání: zástupci a
zástupkyně institucí, pedagogové, žačky i aktérky
neformálního vzdělávání. Jak byste na otázku
odpověděli vy? Video najdete tady.

Promítejte se svými studenty a studentkami film Ekostory
Dokumentární film Ekostory (2018, 43 minut) se
na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany
přírody od 50. let minulého století cca do roku
2000 soustředí na téma občanské společnosti,
občanské angažovanosti, demokracie a svobody.
Film je opatřen didaktickými a pracovními listy. Ty
umožňují pedagogům a pedagožkám či lektorům a
lektorkám s filmem živě pracovat a reflektovat jeho
témata. Práci s tématy filmu a orientaci v nich
může usnadnit Manuál k filmu. Film a ostatní
součástí projektu jsou k dispozici zdarma pro
soukromou i veřejnou nekomerční projekci (bez vybírání vstupného). Více na
www.ekostory.cz nebo www.facebook.com/projektekostory.
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Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi či Zpravodaj Obchodu NaZemi.
Jsme pro vás užiteční? Podpořte nás nákupem v našem fairtradovém
obchodě!

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě dřívější spolupráce či emailové komunikace. Odhlásit z adresáře NaZemi.
Naše adresa:
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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