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rádi bychom Vás upozornili na metodickou příručku Lidé v pohybu, jež je určena všem
vzdělavatelům, kteří chtějí s dětmi a mládeží diskutovat o kontroverzních tématech. Zveme
Vás také na každoroční piknik na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů Férovou snídani
NaZemi.
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Nová publikace věnující se uprchlictví a migraci připravuje skautské
vedoucí i pedagogy na diskuzi o kontroverzních tématech

Společně s Junákem – českým skautem jsme vydali metodickou příručku Lidé v pohybu jako
pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se chtějí ve své práci s
dětmi či mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace. Publikace přináší informace,
metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů. Zároveň obsahuje i odkazy na již
existující metodiky, které vydaly jiné organizace. Zejména ale ukazuje cesty, jak si při práci s
mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně. Jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a
prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.
Publikaci či jednotlivé aktivity si můžete zdarma stáhnout na www.lidevpohybu.eu. Více se o
publikaci dočtete zde.

Seminář: Jak pracovat s kontroverzními tématy na příkladu uprchlictví a
migrace

Na jednodenním metodickém semináři budeme společně hledat odpovědi na otázky: Proč se
věnovat otázkám, na které neznáme odpovědi? Jak pracovat s kontroverzními tématy, kdy do hry
vstupují emoce a individuální postoje? Jak využít uprchlické téma k diskusím o hodnotách?
Seminář je určený pro všechny, kteří připravují programy na skautských kurzech, v oddílech, ve
škole či kdekoliv jinde a považují za důležité s aktuálními společenskými tématy pracovat.
Koná se 30. dubna od 10:00 do 18:00 hodin v Brně, Kounicova 42, realizuje ho NaZemi v rámci
projektu Skauti na Zemi, pořádá Skautský institut v Brně. Více informací včetně přihlašovacího
formuláře najdete zde.

Objednejte si do školy interaktivní dílnu

Naše výukové programy umožňují studentům aktivně se zapojit, formulovat vlastní názory a
přemýšlet v globálních souvislostech. Programy rovněž rozvíjejí spolupráci a diskusi ve třídě a
vnášejí do školy globální témata, jako jsou světový trh, spotřebitelská odpovědnost, nerovné
pracovní podmínky ve světě, konflikty (nejen!) kvůli přírodním zdrojům a další. Podívejte se na
pestrou nabídku na našich stránkách. Programy naplňují průřezová témata Výchova k myšlení v
evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Objednávejte na programy@nazemi.cz, tel. +420 778 706 126.

Uspořádejte Férovou snídani u vás ve škole

Piknik na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů Férová snídaně NaZemi se blíží. Letos se
bude konat v sobotu 14. května. Přidejte se i vy a uspořádejte snídani třeba na vaší školní
zahradě nebo v městském parku. Stačí se zaregistrovat na www.ferovasnidane.cz. Snídaně se
koná každoročně na Světový den pro fair trade a je to příležitost, jak strávit příjemné dopoledne a
ještě podpořit dobrou věc. Letos se koná již pošesté, loni se jí zúčastnilo přes 5 000 lidí na 137
místech po celé ČR. Akce se dostala do hlavního večerního zpravodajství České televize i
televize Prima. Vyšlo o ní přes 300 příspěvků.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

Seminář: Aktuální výzvy I – Migrace

Katedra rozvojových studií UP v Olomouci pořádá v rámci projektu Letní škola rozvojové
spolupráce třídenní cyklus přednášek o aktuálních tématech, které hýbou světem. Akce je
otevřena nejen pro učitele a studenty, ale i pro nejširší veřejnost. První seminář se koná v
Olomouci (Pevnost poznání) od 1. do 3. června a je zaměřený na získání vhledu do problematiky
migrace. Cílem je přiblížit účastníkům tento fenomén a podívat se na něj z pohledů různých
aktérů. Představen bude historický kontext migrace i problematika aktuální migrační vlny v
Evropě. Více informací na webu katedry zde.
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