Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí pedagogové, milé pedagožky,
zasíláme vám již téměř jarní zpravodaj s celou řadou inspirací a tipů pro vaši výuku.
Za tým NaZemi
Gabriela Štěpánková

OBSAH BŘEZNOVÉHO ČÍSLA
● Seminář: Injekce kritického myšlení pro každý den
● Jaro je ideálním obdobím, kdy pátrat po původu květin
● Využijte ve výuce interaktivní web o banánech
● Letní škola Storyline nejen pro angličtináře
● Pedagogové zakládají Pedagogickou komoru
● Vzdělávací projekt Community Building Lab – komunitní laboratoř

Seminář: Injekce kritického myšlení pro každý den
Přijďte na jednodenní seminář, během kterého
prozkoumáte, co to vlastně znamená myslet
kriticky a jaké dovednosti kritické myšlení
vyžaduje. Zaměříme se také na vedení
smysluplné diskuze a formulování otázek, které
podporují kritické a kreativní myšlení. Seminář je
určen pro kohokoliv, nehledě na profesi či věk.
Účastníci a účastnice by měli odejít s vlastní
definicí kritického myšlení a konkrétní představou,
jak dovednosti kritického myšlení rozvíjet
v každodenních situacích. Seminář se uskuteční
25. dubna v Brně. Více informací najdete zde.

Jaro je ideálním obdobím, kdy pátrat po původu květin
Prozkoumejte se svými studenty a studentkami,
odkud pochází květiny, které se prodávají v
supermarketech či květinářstvích. Květina, tak jako
každý jiný produkt, má v sobě určitou minulost –
své curriculum vitae. Jakou? Na to přijdete
v programu, jenž jsme pro vás speciálně na jarní
měsíce připravili v rámci našeho projektu Skauti
na Zemi. Nadcházející jaro je totiž tou ideální
příležitostí, kdy se na tuhle pátrací akci po původu
květin vydat. Aktivitu si můžete zdarma stáhnout
zde.
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VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Využijte ve výuce interaktivní web o banánech
Výchova k občanství, český jazyk a literatura,
zeměpis, přírodopis – to jsou podle paní učitelky
Jitky Rutschové ze ZŠ a MŠ Maleč předměty, ve
kterých můžete využít interaktivní webovou
stránku www.pribehbananu.cz, jež vznikla v rámci
kampaně Za férové banány! Prozkoumejte se
studenty a studentkami svět tropického ovoce
pomocí příběhů konkrétních lidí, fotek, videí, mapy
nebo animací. Třeba najdete i další předmět, ve
kterém najde web využití. Budeme moc rádi,
pokud s námi pak budete sdílet inspiraci, stejně
jako to udělala Jitka. Její modelovou hodinu
najdete zde.

Letní škola Storyline nejen pro angličtináře
NIDV Pardubice a Základní škola Na rovině
Třebosice vás srdečně zvou na letní školu
Storyline s německými lektorkami Giselou Ehrels
a Hannelore Tait. Těšit se můžete na praktické
tipy do výuky angličtiny snadno převeditelné i do
ostatních předmětů, komunikaci v angličtině,
tvořivou dramatiku, práci s příběhem a nástroje,
jak dosahovat osobního maxima u každého žáka.
Metoda Storyline pochází ze Skotska a umožňuje
vyučovat angličtinu hravou formou. Organizátoři
usilují o akreditaci, aby bylo možné platit letní
školu z tzv. šablon vzdělávání učitelů. Předběžná cena za kurz, ubytování a polopenzi je 7 350 Kč
(při více účastnících bude cena nižší). Podrobnější program a přihlášky najdete zde. V případě
dotazů pište na olga.tenklova@narovine.cz.

Pedagogové zakládají Pedagogickou komoru
Učitelé a učitelky usilují o založení Pedagogické
komory, která by měla zvyšovat prestiž
učitelského povolání, reprezentovat všechny
pedagogy a pedagožky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a
pečovat o kvalitu pedagogické obce. Pokud byste
měli zájem se do této iniciativy zapojit, můžete
vyplnit dotazník zde, anebo se ozvat na e-mail
pedagogickakomora@gmail.com.

Vzdělávací projekt Community Building Lab – komunitní
laboratoř
Přihlaste se do projektu organizace NESEHNUTÍ,
který vzdělává a síťuje mladé lidi zasazující se
o tvorbu inkluzivního prostředí v České republice.
Budete se učit předcházet konfliktům, natáčet
videa, plánovat kampaně, vytvářet infografiky a
navzájem se síťovat – tedy představovat příklady
dobré praxe a inspirovat se u ostatních.
Podmínkou účasti v projektu je věk do 30 let. Více
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o projektu najdete na webu zde, na facebooku
tady. Deadline pro přihlášky je 15. března.

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.
Naše adresa:
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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