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Milí

příznivci

globálního

rozvojového

vzdělávání,

v novém čísle zpravodaje se dočtete, jak to chodí na demokratické škole v Devonu, jak
reagovala naše kolegyně Kristýna na slova ministryně školství ohledně materiálu Hello Czech
Republic nebo kde najít zdarma metodické materiály do výuky. Již tradičně nechybí tipy na
zajímavé
Příjemné

a
čtení

užitečné
Vám

za

semináře.
NaZemi

přeje

Gabriela Štěpánková
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Stačilo by, kdybyste si s učiteli prostě řekli ahoj

Co znamená demokracie na škole? Jaké to je být studentem demokratické školy? Přečtěte si
zajímavý rozhovor, který dělala kolegyně Kristýna Hrubanová na škole v anglickém Devonu.
Rozhovor byl publikován na respekt.cz. V tištěné verzi Respektu vyšla rovněž reportáž o jednom
dni, který Kristýna v rámci svého měsíčního pobytu na této škole strávila. K přečtení zde.

Jak pracovat s tématem uprchlictví

Jak pracovat s kontroverzními tématy, kdy do hry vstupují emoce a postoje? Proč se věnovat
otázkám, na které neznáme správné odpovědi? Jak využít uprchlické téma k diskuzím o
hodnotách? Na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi na jednodenním semináři, na
němž bude zároveň představena i související příručka vznikající ve spolupráci Junáka a NaZemi.
Akce je určena pro skautské vzdělavatele, vedoucí oddílů a všechny, kdo pracují s dětmi a
dospívajícími. Koná se v neděli 17. dubna v Praze ve Skautském institutu (Dům u Zlatého rohu,
Staroměstské náměstí 4) a v sobotu 30. dubna v Brně v Centru Syřiště (NaZemi, Kounicova 42)
od 10 do 18 hodin. Pro bližší informace či přihlášení se obraťte na petra.vackova@skaut.cz.

Kde najít zdarma praktické materiály do výuky?

Hledáte metodiky, podle kterých byste mohli učit o globálních tématech? Doporučujeme webový
portál www.globalnivzdelavani.cz. Vedle upoutávek na zajímavé akce a celé řady dalších
informací ze světa globálního rozvojového vzdělávání zde v rubrice „GRV prakticky“ najdete také
metodiky mnoha vzdělávacích organizací. Jedná se například o metodiky k tematickým dnům
jako jsou Den Země či Světový den výživy, metodiky věnující se aktivnímu občanství nebo
plýtvání potravinami, nově přibude také metodika jak s dětmi hovořit na téma uprchlické krize.

VYBÍRÁME Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

Pravidelná dávka inspirace nejen pro učitele čtenářství

Přinášíme Vám tip na nově vznikající elektronický časopis „Kritická gramotnost“. V časopise
naleznete výukové lekce i profesní příběhy učitelů, kteří vedou čtenářské dílny nebo se věnují
rozvoji kritické gramotnosti v naučných předmětech. Najdete zde i rozhovory s předními
odborníky na rozvoj kritické gramotnosti a můžete se nechat inspirovat i praxí ověřenými nápady,
jak přivést ke čtení také ty děti, v jejichž rodinách se běžně nečte. Chybět nebudou ani tipy na
knihy pro děti a mnoho dalších podnětů pro rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

Cíle udržitelného rozvoje. Průvodce pro děti

Jak dětem přístupnou formou představit udržitelné cíle rozvoje (SDGs)? Využijte příručku „Svět,
který chceme“. Je plná příkladů a ilustrací. Publikace obsahuje i rozcestník informačních zdrojů k
udržitelnému rozvoji a doplňuje ji šestiminutový animovaný film „Největší lekce pro svět“ s
českými titulky.

Hello Czech Republic

Když na začátku roku média informovala o metodickém materiálu Hello Czech Republic, který
připravila společnost pro příležitosti mladých migrantů META dohromady s Úřadem vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), strhla se hned celá lavina reakcí. Společnost META i
UNHCR označili reportáž TV Nova za nepravdivou, poplašnou a zavádějící. Posléze se k
materiálu vyjádřila i ministryně školství Kateřina Valachová, která pro idnes.cz uvedla, že si
nepřeje, aby do celospolečenské vážné debaty byly zatahovány děti. Co na reakci ministryně říká
naše kolegyně Kristýna Hrubanová? Přečtěte si zde.

Je škola bezpečné prostředí pro reflexi dění ve společnosti?

Zveme Vás na kulatý stůl pořádaný platformami SKAV a EDUin. Cílem kulatého stolu je hledat
odpovědi na otázky: Straší děti více matematika, nebo uprchlické téma? Patří aktuální
celospolečenské otázky do výuky? K čemu to má vést? Jak naplňovat průřezové téma RVP
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech? A jak je to s pedagogickou
autonomií školy?
Kulatý stůl proběhne ve čtvrtek 18. února od 10:00 do 12:30 hodin v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Nově vznikající komunitní škola hledá průvodce

Chcete učit, vidět děti, jak je škola baví a chodí tam rády? Pokud máte chuť realizovat svoje
nápady a zapojit se do nově vznikající komunitní ZŠ s akreditací MŠMT, podívejte se na inzerát.
Komunitní škola na Berounsku hledá třídního učitele (průvodce) a ředitele/ku školy.

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