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Milí

příznivci

globálního

rozvojového

vzdělávání,

v březnovém čísla našeho zpravodaje najdete hned několik tipů na zajímavé
konference, semináře či kurzy. Významnou událostí je rovněž otevření Skautského institutu
v Brně. V neposlední řadě bychom vás rádi požádali o šíření našeho inzerátu – hledáme
člověka

na

pozici

finanční

manažer

či

manažerka.

Děkujeme.

Příjemné

čtení

Gabriela

Štěpánková

www.nazemi.cz
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Nabídka pro školy: Hra s nulovým součtem

Máme nový vzdělávací program pro školy (věková skupina studentů 16+), který na konkrétních
příkladech prozkoumává širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na
skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Více informací zde. Objednávejte na
programy@nazemi.cz. Vytvořili jsme ho společně s organizací NESEHNUTÍ.

Hledáme finančního manažera či manažerku

Máme za sebou 13 let úsilí o to, aby lidé na světě mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách.
Umíme dělat velké happeningy, kterých se účastní třeba i přes 5 000 lidí, spolu s partnery z
celého světa tlačíme na firmy, aby dostávaly svým závazkům vůči pracujícím i spotřebitelům,
poskytli jsme podporu v práci s globálními tématy již tisícům pedagogů a pedagožek na
seminářích, při osobních konzultacích i prostřednictvím metodických příruček. Provozujeme
specializovaný fairtradový obchod a máme vlastní značku kávy Fair Café.
V současnosti hledáme finančního manažera či manažerku. Pomozte nám prosím se šířením
inzerátu, najdete ho na webu nazemi.cz zde či na facebooku NaZemi.

Začněte na jaře zčerstva s kurzem kritického myšlení

Připravili jsme krátkou variantu kurzu, 3 intenzivní dny, vždy v pátek, takže ideální pro ty, co třeba
učí na menší úvazek nebo nemají tolik času a odhodlání se přihlásit na celoroční kurz.
Více informací najdete zde.
Přihlášky posílejte nejlépe do konce března na vzdelavani@nazemi.cz.

Přijďte na slavnostní otevření Skautského institutu v Brně

V Brně vznikl Skautský institut. Bude pořádat zajímavé přednášky, workshopy, debaty. Otevřený
je všem, nejen skautům. Všechny akce se budou konat v Centru Syřiště (v sídle NaZemi) na
Kounicově 42.
Slavnostní otevření proběhne 30. 3. v 19:00 hodin – více infomací najdete zde.

Festival Eduspace: 20. – 22. 5. poprvé v Brně

Eduspace, to jsou tři dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání
inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání
atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další
aktivity přináší vám všem – odborníkům i laikům, učitelům i studentům, dětem i rodičům – klíčová
témata ve vzdělávání pro 21. století. Vstupy NaZemi najdete v rámci programu a určitě se
potkáme i v ulicích. Sledujte web festivalu zde.

Tip pro studenty i učitele na letní prázdniny: HejBej

Do letních prázdnin je sice daleko, ale už je na co se těšit. Přihlaste se na zážitkově-vzdělávací
akci Letní akademie Hejbej! Skrze přednášky odborníků a zážitkový program vám akademie
přinese inspirativní nahlédnutí na témata, která hýbou dnešním světem. NaZemi je partnerem
akce.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

Konference: Učíme o globálních souvislostech

Organizace Arpok pořádá konferenci globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních
souvislostech II – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce. Dopoledne si představíme Cíle udržitelného
rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), navazovat bude panelová diskuze věnovaná
tomu, jak je začlenit do výuky. Odpoledne na účastníky a účastnice čekají praktické workshopy
organizací ADRA, ARPOK, Člověk v tísni, Informační centrum OSN, NaZemi a ZŠ Litomyšl,
Zámecká. Na podvečer je přichystán raut plný místních pochutin i jídel původem z dalekých
krajin. Konference se koná 14. 4. v Olomouci a vstup je zdarma. Více informací najdete zde.

Festival Jeden svět je v plném proudu

Festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný Člověkem v tísni proběhne jako
každý rok také v Brně, a to od 29. března do 5. dubna (od 7. do 16. března probíhá v Praze, pak
se přesune do 32 měst po celé ČR).
Filmy jsou nejrůznějšího zaměření, společným tématem je však hledání domova. Najděte si svůj
film i vy! NaZemi bude hostem debat po školních projekcích 29. a 30. března (Sál Břetislava
Bakaly a kino Art).

Dvoudenní seminář: Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce

Seminář Multikulturního centra Praha, na kterém se seznámíte s možnými rolemi učitele při práci
s aktuálními tématy. Nabídne diskuzi o tom, jak mohou učitelé reagovat na stereotypy svých
žáků. Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části, obsah je vystavěn na výsledcích
výzkumného šetření „Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání“ z roku 2015.
Seminář proběhne 8. – 9. 4. 2016. Jednou z lektorek je Kristýna Hrubanová z NaZemi. Přihlášky
a dotazy směřujte na global.edu@mkc.cz.
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