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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,
inspirujte se naším novým materiálem Objevuj svět globálního vzdělávání, promítněte
studentům a studentkám náš dokument, v němž se dozví, za jakých podmínek a kde
vznikají jejich boty nebo zjistěte, zda se v českých školách vzdělává k toleranci. Toto a
mnoho dalšího najdete v našem únorovém zpravodaji.
Přeji pěkné čtení
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz
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Odhalujte s námi hloubky globálního vzdělávání
Inspirujte se naším novým materiálem Objevuj
svět globálního vzdělávání a odhalte poklady,
které pramení ve společném objevování, aktivním
zapojování, v prosazování vlastního vlivu,
ohleduplné diskusi nebo nalézání nečekaných
souvislostí. Materiál je určen všem, kteří pracují
se skupinami mladých lidí. Více se dočtete zde.

Promítněte žákům náš nový dokument o podmínkách výroby
bot
Kolegové Stanislav Komínek a Adam Čajka
dokumentovali v indickém městě Agra podmínky
výroby bot. Podařilo se jim dostat jak do velkých
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továren, tak i sweatshopů. Svoje boty zde šije
například i firma Baťa. Z natočeného materiálu
sestříhali dokument, na který se můžete se svými
studenty a studentkami podívat právě teď.
Dozvíte se, kolik práce a nejistoty se skrývá za
výrobou našich bot. Pokračovat můžete například
vzdělávací lekcí (ke stažení zdarma zde) a zjistit
tak, co s tím může dělat každý z nás. Případně si
objednejte naše lektory a lektorky se vzdělávacím
programem Poznej svoje boty přímo do vaší školy.

Vytvořili jsme krabice se vzdělávacími programy
Co nevidět se na 13 místech v Brně a okolí objeví
„vzdělávací krabice“. Ocitnete-li se na jednom z
těchto míst, stačí odklopit víko a odhalit jedno z
globálních témat – uvnitř najdete námi připravené
metodiky a pomůcky k programům zaměřeným na
globální vzdělávání. Poputují třeba do Lipky, SVČ
Lužánky, do Salesiánského střediska, na
Švýcárnu, Kaprálův Mlýn či do Skautského
Institutu Brno. Vznikly díky Nadaci Veronica.

Potřebujete konzultaci v oblasti globálního vzdělávání? Jsme
tu pro vás
Jste v tísni? Nevíte, jak učit o globálním
vzdělávání? Nebo prostě jen potřebujete něco
zkonzultovat? Pak právě pro vás provozujeme
tísňovou linku globálního vzdělávání, volejte na
číslo 777 110 434, případně pište na
vzdelavani@nazemi.cz. Inspiraci či radu můžete
najít také v naší specializované knihovně.

VYBÍRÁME Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Jeden svět na školách
Každoročně na jaře můžete vyrazit se svými žáky
a žákyněmi do kina na největší festival
dokumentárních filmů o lidských právech na světě
– Jeden svět. Projekce v jednotlivých regionech a
informace o způsobech přihlášení najdete zde.
Díky dokumentárním filmům se studenti a
studentky setkají s aktuálními tématy
(například situace na Ukrajině, válka v Sýrii,
ochrana životního prostřední či život neslyšících).
Dokumenty rovněž přináší příběhy o síle aktivního
přístupu ke svému životu a okolí. Po filmech
následuje reflexe a moderovaná debata.
V Brně proběhnou školní projekce od 12. do 23. března 2018, informace najdete zde nebo
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kontaktujte koordinátorku školních projekcí Marii Liskovou na skoly@jedesvetbrno.cz či telefonicky
na čísle 602 345 712.

Konference: Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář
Odlišnost (etnická, náboženská) jako nebezpečí,
výzva nebo příležitost? Jak je to doopravdy s
xenofobií ve státě uprostřed Evropy? Kde je místo
pro jinakost ve státě, kde populisté jsou mnohdy
odpůrci migrace? Přijďte si poslechnout příspěvky
českých i zahraničních odborníků na slovo vzatých
i diskutovat se zástupci škol, kteří zahraniční
studenty do českých škol přijímají. Akce je určena
pro zástupce vzdělávacích institucí (SŠ, ZŠ,
ostatní organizace), dobrovolníky, hostitelské
rodiny, zaměstnance kanceláře AFS a další
zájemce o danou problematiku. Koná se v pátek
9. března 2018 v Masarykově koleji ČVUT,
Thákurova 1, Praha 6 od 9:30 hodin. Více informací o akci naleznete na webových stránkách
konference. Registrace je možná do 23. února 2018 na odkaze zde.

Jak funguje vzdělávání proti předsudkům v českých školách?
Ústav pro studium totalitních režimů a
Sociologický ústav AV ČR vás zvou na konferenci
Vzděláváním k toleranci. Jak fungují vzdělávácí
programy v českých školách? Konference
představí výsledky výzkumu stereotypů české
společnosti o Romech a Židech a dále o
fungování vzdělávání k toleranci na školách. Na
základě výsledků výzkumu sestavili odborníci sadu
doporučení, které pomohou efektivně nastavit
financování a fungování vzdělávání na
úrovni státní, regionální i jednotlivých škol. Podrobný program a aktuální informace o řečnících
najdete na www.stereotypy.cz.

Tip na knihu: Nejlepší kniha o fake news
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se
na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se
nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná
spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je
vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme
bránit? O tom všem je Nejlepší kniha o fake news se
šikovnou manipulací v samotném názvu. Dovede vás k
tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně
valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.
Rozhovor s redaktorkou knihy a jednou z autorek najdete
zde.

Nominujte vzdělávací projekty na cenu Eduína
Smyslem ceny Eduína je upozorňovat na zajímavé inovativní
projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání i projekty
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podporující učitelskou profesi a přitáhnout k nim pozornost
odborníků, médií i veřejnosti. Jste-li autory zajímavého projektu,
nominujte ho. Víte-li o inspirativním a užitečném vzdělávacím
počinu, povzbuďte jeho tým tím, že jej vyzvete, aby svůj projekt
do ceny Eduína 2017 nominoval. Projekty mohou být nominovány
do 8. února 2018 do 24:00.

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru
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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