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Milí pedagogové, milé pedagožky,
doufáme, že jste si o prázdninách pěkně odpočinuli a vstupujete do nového školního roku
s elánem. Pokud byste přece jenom potřebovali malé povzbuzení, připravili jsme pro vás
speciální nabídku naší fairtradové kávy Fair Café. V zářijovém číslo zpravodaje vám
přinášíme také nabídku našich vzdělávacích programů pro studenty a studentky či
pozvánku na kurz kritického myšlení. Za povšimnutí stojí také naše nová výstava Příběh
banánu, ke které si můžete zdarma stáhnout vzdělávací lekci.
Příjemný vstup do nového školního roku vám za celé NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Jak více zapojovat studenty a studentky do výuky a naučit je
kriticky myslet
Potřebujete podpořit v tom, jak strukturovat a
plánovat výuku a jaké volit metody, abyste
u studentů a studentek rozvinuli kritické myšlení a
ti měli chuť více se zapojovat do výuky? Chcete
se zamyslet nad svojí dosavadní pedagogickou
praxí a dále ji rozvíjet? Pak právě pro vás jsou
určeny naše kurzy kritického myšlení. Na podzim
odstartujeme dva docházkové kurzy s názvem
Kritické myšlení a globální témata. Oba
jsou
v rozsahu 80 hodin a budou probíhat v Brně. Jsou
akreditované MŠMT a lze je hradit z tzv. šablon.
Lišit se budou termíny, lektorským obsazením a
částečně i skladbou účastníků a účastnic. Více
informací najdete zde.

Provoňte sborovnu kávou Fair Café: máme pro vás speciální
nabídku
Rádi bychom vás při začátku školy potěšili
speciální nabídkou naší fairtradové kávy Fair
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Café. Jedná se o na míru šitou prvotřídní směs
arabiky
z Guatemaly a středního Mexika a robusty
z Tanzánie. Kdo ji pro nás pěstuje, se můžete
dočíst zde. Při objednávce minimálně dvou
kilogramů dostanete slevu 10 % a k tomu
publikaci PodObal (příručku o globálních
souvislostech našeho obchodování) v hodnotě
320 Kč zdarma. Při objednávce pěti
kilogramů navíc prvních pět dostane jako
bonus fairtradový míč (na basketbal či fotbal).
Kávu si můžete vybrat
v našem e-shopu, objednávku nám však prosím
zašlete na faircafe@nazemi.cz a do předmětu
uveďte „Fair Café pro naši školu“. V Brně máte
dopravu zdarma, dorazíme k vám s kávou na
kole, jinak viz ceník dopravy. Koupí Fair Café
podpoříte nejen naši neziskovou organizaci, ale
také pěstitele a pěstitelky v zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky. Více o fair trade se můžete dočíst zde.

Začněte školní rok s našimi vzdělávacími programy
Chcete dostat globální rozvojové vzdělávání do
své školy? Začít školní rok netradičně? Stačí si
vybrat z nabídky našich vzdělávacích programů.
Programy se hodí do několika průřezových témat.
Probíhají s aktivním zapojením všech studentů
a studentek, kteří se v průběhu naučí novým
dovednostem (kritické myšlení, spolupráce)
a získají celou řadu nových informací – od
problematiky nedostatku vody ve světě, přes
dětskou práci, pěstování banánů až po
(ne)spravedlnost světového trhu či důsledky
globalizace. Programy jsou interaktivní, ukazují problémy globalizovaného světa diskusí a hrou ve
třídě. Trvají dvě až čtyři hodiny a jsou určeny studentům a studentkám od 11 do 18 let.
Podrobnější informace najdete zde nebo pište na programy@nazemi.cz.

Banánový podzim: uspořádejte se studenty a studentkami
výstavu v parku
Dostaňte své studenty a studentky na banánovou
plantáž! V NaZemi jsme připravili novou
vzdělávací lekci (Populární banány), kterou si
můžete zdarma stáhnout nebo si na to pozvat
naše lektory. Banánům se můžete také věnovat
díky letošní nové výstavě Příběh banánu,
svou premiéru bude mít v říjnu na celorepublikové
akci Výstava na stromech. Dostaňte výstavu i do
svého parku a představte téma pěstování banánů
a pracovních podmínek na plantážích také
veřejnosti. Registrujte se na
www.vystavanastromech.cz, zavoláme vám, přidáme vás na mapu a organizační balíček s
výstavou vám pošleme v půlce září.

Čtení ke kávě: Zpravodaj SKAV
Právě vyšel nový Zpravodaj SKAV (Stálá
konference asociací ve vzdělávání). Dozvíte se
v něm, čemu všemu se věnují organizace, které
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hýbou vzděláváním v Česku. NaZemi zde
samozřejmě nesmí chybět. Ve zpravodaji také
mimo jiné najdete i článek z konference Úspěch
pro každého žáka, a to včetně výstupů
z pracovních skupin. K přečtení online 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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