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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,
v březnovém čísle našeho zpravodaje naleznete vzdělávací metodiku vztahující se ke
Světovému dni vody, který slavíme 22. března. Rádi bychom vás také upozornili na
hlasování o nejinovativnější počin ve vzdělávání Eduína 2017 – naše publikace Lidé v
pohybu se dostala mezi 12 finalistů. Přijměte rovněž tipy na konferenci zabývající se
vzděláváním pro život odpovědný k lidem i přírodě či na letní školu environmentální
výchovy.
Příjemné čtení vám za NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
P.S.: ke čtení zpravodaje vám doporučujeme naše fairtradové čaje, momentálně je
prodáváme s 10% slevou
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Cena Eduína 2017: dostali jsme se do finále
Máme radost. Naše publikace Lidé v pohybu se dostala mezi 12
finalistů (z 97 nominovaných projektů), kteří usilují o cenu za
nejinovativnější počin ve vzdělávání Eduína 2017. Vedle Ceny
odborné poroty, můžete od 3. do 25. března 2018 online
hlasovat i vy a rozhodnout, kdo získá Cenu
veřejnosti. Dejte nám svůj hlas. Děkujeme!
Metodická příručka a web Lidé v pohybu přináší pedagogům a
pedagožkám metodickou podporu, jak pracovat s kontroverzními
tématy, přičemž jako stěžejní téma volí aktuální téma uprchlictví a
migrace. Skrze konkrétní témata uprchlictví a migrace si klade za cíl ilustrovat možné způsoby
práce s kontroverzními tématy obecně.

V březnu slavíme Světový den vody: stáhněte si naši metodiku
zdarma
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem.
Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Stáhněte
si zdarma aktivitu zaměřenou na dostupnost vodních
zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a
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kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a
účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí,
zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality
vody. Vhodné pro děti od 12 let. Aktivitu můžete
načasovat třeba na čtvrtek 22. března, kdy si
každoročně připomínáme Světový den vody.

Vzdělávejme pro život odpovědný k lidem a přírodě
Přijďte se inspirovat na konferenci, která probíhá
v rámci projektu CIVIS, na němž se podílíme.
Koná se 23. března na Pedagogické fakultě v
Hradci Králové.
Hlavními tématy konference budou:
• inovace přípravy a dalšího vzdělávání učitelů v
oblasti formování občanských a sociálních
kompetencí napříč obory,
• prezentace současného obsahu učitelských studijních programů a výzev pro jejich inovaci,
• zkušenosti a příklady dobré praxe z formování občanských a sociálních kompetencí (žáků i
učitelů),
• budování společenství praxe v oblasti formování občanských a sociálních kompetencí.
Více informací naleznete na facebookové události.

Fairtradové čaje pro zahřátí s 10% slevou
V současných mrazivých dnech určitě nikdo z
nás nepohrdne něčím na zahřátí. Třeba dobrým
fairtradovým čajem. Připravili jsme proto
speciálně pro vás 10% slevu na tři druhy
sypaných fairtradových čajů Fair Tea, a to zelené
čaje Gunpowder a Korakundah a černý
Darjeeling. Všechny najdete v e-shopu zde.
Nákupem v našem fairtradovém obchodě
podporujete nejen pěstitele a pěstitelky v zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky, ale i neziskovou
činnost NaZemi v oblasti globálního vzdělávání.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Metodicko–prožitková letní škola environmentální výchovy:
Orbis Kaktus
Katedra environmentálních studií MU a SEV
Toulcův Dvůr vás zvou na prožitkově metodický
kurz zaměřený na zpracování tematických
terénních programů, které posilují vztah k
přírodním lokalitám a napomáhají porozumět
přírodním jevům. V průběhu kurzu si metodiku
nejprve zažijete co by účastníci programů pro
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věkovou skupinu 1. stupně ZŠ. Osvojenou
metodiku využijete pro samostatnou tvorbu
krátkých i pobytových terénních programů. Koná
se od 9. do 13. července 2018 v Jizerských
horách. Cena 2 000 Kč. Přihlášky zasílejte do 30. dubna na vesela@toulcuvdvur.cz. Více
informací najdete zde.

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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