Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milé pedagožky, milí pedagogové,
věříme, že jste si přes léto odpočinuli, a ať už se vás začátek školního roku týká pracovně
či nepracovně, máme pro vás několik tipů, jak do něj vstoupit. Stále máte možnost se
přihlásit do již sedmého ročníku kurzu Kritické myšlení a globální témata, zapojit vaši školu
či obec do celorepublikové Výstavy na stromech, která se letos bude týkat pracovních
podmínek při výrobě obuvi či zapojit se do soutěže Fairtradový počin roku. A nebojte se,
příležitostí k aktivnímu zapojení bude dost i nadále.
Příjemné čtení vám za celé NaZemi přeje
Kristýna Hrubanová

OBSAH ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA
● Do hloubky, rozumem i srdcem, v souvislostech – kurz kritického myšlení se
blíží
● Oživte se studenty veřejný park pomocí naší Výstavy na stromech
● Založili jsme tísňovou linku globálního rozvojového vzdělávání
● A jak jste se měli o prázdninách? Ne, to fakt není to nejdůležitější téma na
začátek školního roku
● Fairtradové školy či města mohou soutěžit o počin roku
● Veřejná prezentace a workshop: Hello Czech Republic – Doma v nové zemi
● V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto otázky souvisí
s naším jídlem?
● Motivujte děti k cestě do školy udržitelnou dopravou

Do hloubky, rozumem i srdcem, v souvislostech – kurz
kritického myšlení se blíží
Pokud zvažujete účast v kurzu Kritické myšlení a
globální témata, je nejvyšší čas se přihlásit. Jako
každý rok se potkáme během osmi celodenních
setkání, ve kterých budeme zkoumat původ
postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjet
dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze
a informovanému rozhodování a podporovat
pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a
plánovat výuku a učit smysluplně tak, aby to
bavilo všechny účastníky a účastnice procesu.
Více informací zde.

Oživte se studenty veřejný park pomocí naší Výstavy na
stromech
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Nabízíme vám možnost připojit se svými žáky a
žákyněmi k celorepublikovému happeningu
Výstava na stromech. Ten se koná během Týdne
důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata
naší každodenní spotřeby. Letošní ročník má
podtitul „Poznej své boty“ a proběhne v desítkách
českých a moravských parků od 1. do 8. října
2016. Snímky nafotil mezinárodně oceňovaný
fotograf GMB Akash. Ilustrují pracovní podmínky v
koželužnách a při výrobě obuvi v Bangladéši.
Zaregistrujte se pomocí formuláře na
www.vystavanastromech.cz, následně vás budeme kontaktovat, zašleme vám výstavní plakáty
(platíte pouze poštovné) a rovněž metodický materiál, který vám umožní věnovat se tématu
výstavy společně se svými žáky a žákyněmi nebo studenty a studentkami.

Založili jsme tísňovou linku globálního rozvojového vzdělávání
Lámete si hlavu nad tím, jak žákům či žákyním ve
výuce ukázat globální souvislosti? Dá se globální
rozměr dostat i do hodin tělesné výchovy?
Potřebujete nakopnout? Zavolejte na tísňovou
linku globálního rozvojového vzdělávání. Je vám k
dispozici nonstop na telefonním čísle 777 110
434 (zpoplatněno vaším běžným tarifem).

A jak jste se měli o prázdninách? Ne, to fakt není to
nejdůležitější téma na začátek školního roku
„Začátek školního roku je ideální čas na to
diskutovat s dětmi o smyslu školy,“ říká kolegyně
Kristýna Hrubanová, která se u nás věnuje
globálnímu rozvojovému vzdělávání, na svém
blogu. Její zamyšlení si můžete přečíst zde.

Fairtradové školy či města mohou soutěžit o počin roku
Nominujte vaši školu či město do soutěže o
nejlepší Fairtradový počin roku. Fairtradový počin
roku je národní soutěž oceňující jedinečné úsilí v
podpoře fair trade. Zapojená města a školy
nominují vlastní příklady dobré praxe, které se jim
v oblasti podpory fair trade v minulém roce
povedly a na které jsou hrdí. V současnosti máme
v České republice devět Fairtradových měst a 20
Fairtradových škol. Fairtradovou se může stát i
vaše škola. Více informací zde.
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VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Veřejná prezentace a workshop: Hello Czech Republic – Doma
v nové zemi
Společnost META vás zve na veřejnou prezentaci
výukových a metodických materiálů pro pedagogy
Hello Czech Republic – Doma v nové zemi, která
proběhne 15. září 2016 v prostorách Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Materiály se
věnují zejména tématům migrace, identity,
předsudků apod. Následně proběhne workshop s
praktickou ukázkou aktivit pro žáky. V případě
zájmu potvrďte prosím vaši účast do 12. září na
prochazkova@meta-ops.cz.

V jakém prostředí a v jaké společnosti chceme žít? A jak tyto
otázky souvisí s naším jídlem?
Organizace Glopolis zve aktivní učitele na
mezinárodní fórum Menu pro změnu proběhne od
21. do 23. října 2016 v prostorách pražského
HUBu. Přijďte se dozvědět více o tom, jak globální
výzvy současnosti souvisí s naším životním
stylem, co vše můžeme ovlivnit zodpovědnou
spotřebou potravin a jakými metodami to lze
využít ve výuce.
Více informací zde či kontaktujte Terezu Čajkovou (cajkova@glopolis.org).

Motivujte děti k cestě do školy udržitelnou dopravou
Zapojte vaši ZŠ do dopravní hry Oblékáme hada
Edu, která hravou formou motivuje děti k
cestování do školy udržitelnou dopravou (pěšky,
na kole či koloběžce, veřejnou dopravou nebo
spolujízdou více dětí autem). Tato hra již mnoha
školám pomohla zmírnit ranní dopravní kolaps,
který vzniká chvíli před začátkem vyučování před
vchodem do školy, kdy množství aut přivážejících
děti hledá místa k parkování. Cílovou skupinou
jsou zejména děti od 4 do 12 let, hra je tedy
určená zejména pro třídy 1. stupně ZŠ. Registrace
škol probíhá online na stránce trafficsnakegame.eu, pro 15 škol jsou k dispozici materiály pro hru
zdarma. Další informace naleznete na webu zde.

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.
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Naše adresa:
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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