Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
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Milí pedagogové, milé pedagožky,
přinášíme vám květnový zpravodaj se spoustou tipů a informací z oblasti globálního
vzdělávání. Rádi bychom vás také co nejsrdečněji pozvali na Férovou snídani NaZemi –
piknik, který již sedmým rokem pořádáme na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů.
Těšíme se, že se s vámi příští sobotu 13. května potkáme na jednom z více než 150 míst,
kde akce proběhne. Kdo rád láme

rekordy, může snídat třeba na nejvyšším

zaregistrovaném místě, na Sněžce. :-)
Za tým NaZemi
Gabriela Štěpánková
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Objednejte si interaktivní výstavu Supermarket SVĚT na vaši
školu
Naše interaktivní výstava Supermarket SVĚT pro
střední školy a vyšší ročníky základních škol
prošla ozdravnou kúrou a těší se na své nové
umístění. Na pěti stanovištích s interaktivními
předměty a panely studenti a studentky doslova
zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní
velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku
a sledují, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí.
Mohou se inspirovat dobrými zprávami o
úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit
něco z problematických okolností mezinárodního
obchodování a nakupování. Více informací o podmínkách zapůjčení výstavy najdete zde.
Objednávejte na supermarketsvet@nazemi.cz.

Využijte mnohojazyčný web o globálním vzdělávání
Doporučujeme e-learning v češtině o globálních
tématech, na kterém jsme se podíleli. Vyzkoušejte
ho! Registrace je bezplatná. Web monda.eu
poskytuje informace o tématech dnešního
globalizovaného propojeného světa. 11 různých
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témat vám přiblíží globální témata z různých
perspektiv: od globalizace přes chudobu, lidská
práva, migraci až po udržitelný rozvoj. Více
informací a doporučení na další materiály najdete
v knihovně. Své názory a otázky můžete s
ostatními prodiskutovat v diskuzních fórech.

Zveme vás na piknik na podporu fairtradových a lokálních
pěstitelů
Už příští sobotu 13. května proběhne sedmý
ročník největší akce na podporu fairtradových a
lokálních pěstitelů v ČR – Férová snídaně
NaZemi. V současnosti máme více než 150
zaregistrovaných míst, takže si určitě vyberete to
své. Mezi organizátory je také celá řada pedagogů
a pedagožek i studentů a studentek. Princip
snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou
vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální a
společně posnídají na veřejném místě. Více
informací se dočtete zde či na facebooku.

ZŠ Masarykova Litoměřice vyhrála soutěž o Fairtradový počin
roku
Fairtradová večeře na Masarykově základní škole
Litoměřice a Fairtradová svačinka v Nemocnici
TGM Hodonín. To jsou dvě akce, propojené
lokálními a fairtradovými dobrotami, které se
stejným počtem bodů získaly ocenění Fairtradový
počin roku 2016. Jedná se o nejinspirativnější
akce na podporu fair trade, které se v loňském
roce v České republice udály. Odbornou porotu
tvořili členové kampaně Fairtradová města a školy.
Cenu veřejnosti vyhrálo Gymnázium Mimoň. Více
informací se dočtete zde.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Tip na léto: kurz environmentální výchovy Orbis Kaktus
Prožitkově metodický kurz Orbis Kaktus pomáhá
účastníkům a účastnicím prohlubovat znalosti a
dovednosti v oblasti environmentální výchovy. Na
vlastní kůži vyzkoušíte aktivity několika
metodických směrů, které propojují člověka s
přírodou. Tyto aktivity si následně vyzkoušíte i
vést. Kromě toho zažijete noc pod hvězdami,
zpívání u táboráku i prostor pro sdílení zkušeností.
Lektory jsou Jan Činčera z Masarykovy univerzity,
Jana Veselá, Marta Zajícová z SEV Toulcův Dvůr
a Jan Skalík. Probíhá od 31. 7. do 5. 8. 2017.
Cena za program, stravu a ubytování je 2 700 Kč. Více informací najdete zde. Objednávejte na
vesela@toulcuvdvur.cz.

file:///D|/Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky_05_2017.html[4.5.2017 13:39:40]

Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky

Příručka Více než kultura
Jak zacházet s předsudky, stereotypy a
diskriminací při mezinárodních setkáních
mládeže? Příručka Více než kultura se zabývá
tématy diverzity, nabízí konkrétní aktivity
využitelné zejména v oblasti mezinárodní práce s
mládeží a velmi koresponduje s kompetencí
globálního občana Zacházení s rozmanitostí,
respekt k odlišnosti. Doporučujeme!

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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