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Milí pedagogové, milé pedagožky,
budeme rádi, když první říjnový týden zavítáte se svými žáky a žákyněmi do jednoho ze 70
parků na výstavu Poznej své boty. Můžete si zároveň zdarma stáhnout námi připravenou
vzdělávací lekci, pomocí níž se o tématu interaktivní formou dozvíte více. Podrobnější
informace a další zajímavosti najdete níže v našem říjnovém zpravodaji.
Pěkné podzimní dny vám za celé NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Nový materiál do výuky: Poznej své boty
Vyzkoušejte náš nový metodický materiál, pomocí
něhož prozkoumáte, kolik práce a nejistoty se
skrývá za výrobou bot a co můžete sami udělat
pro zlepšení pracovních podmínek v obuvnickém
průmyslu. Obsahuje mj. odkazy na videa a
příběhy dělníků i dělnic, kteří se objevují na
plakátech výstavy Poznej své boty, jež právě
probíhá v 70 parcích po celé České republice (viz
www.vystavanastromech.cz). Metodický materiál
lze využít samostatně nebo společně s výše
zmíněnou výstavou. Lekci si můžete stáhnout zde.
Pokud nestihnete na výstavu Poznej své boty zajít
do parku, můžete si ji objednat a instalovat přímo ve škole, a to za cenu poštovného. Stačí napsat
e-mail na stanislav.kominek@nazemi.cz.

Svět v bezpečí. Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání
V Týdnu globálního vzdělávání (19.–27. listopadu) chceme
hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi
dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.
Zastat se slabšího, upozornit na nespravedlnost,
nepodléhat předsudkům, aktivně se zapojovat do
rozhodování o svém okolí, hájit své občanské svobody.
Existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás přispět k
proměně světa na bezpečnější a přátelštější místo. Týden

file:///D|/Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky_10_2016.html[3.10.2016 10:26:18]

Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky

globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od
roku 1999, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v
oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Do týdne se
může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci a
na dalších místech ČR již potřetí prostřednictvím různých
organizací. Více informací najdete v průběhu října zde.

Staňte se součástí týmu NaZemi
V NaZemi hledáme do svého týmu dva nové
zaměstnance: koordinátora/ku mezinárodního
projektu v oblasti neformálního vzdělávání a
koordinátora/ku globálního rozvojového
vzdělávání.
Uzávěrka je 10. října. Více informací se dozvíte
zde.

Česká školní inspekce zkoumala globální vzdělávání
ČSI vydala tematickou zprávu, ve které předkládá
výsledky inspekční činnosti zaměřené na
vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v
základním a středním školství. Cílem bylo mimo
jiné zhodnotit, do jaké míry školy ve vzdělávacích
programech a ve výuce reflektují témata
související s proměnami a výzvami současného
světa. Ze zjištění např. vyplynulo, že projekty a
programy externích subjektů využívají dvě pětiny
základních a polovina středních škol. Co na
výsledky šetření říkáte, odpovídají realitě na vaší
škole?

Máte nápad na společensky prospěšný projekt? Přijďte na
ProAction Café
Máte nápad jak zanechat svět lepším? Chcete s
ním pomoci, pobavit se o něm? Nebo teď zrovna
žádný nemáte, ale rádi byste svými zkušenostmi,
nápady a schopnostmi pomohli ostatním? Pak
právě vás zveme na ProAction Café, které
pořádáme společně s Development Coffee v rámci
našeho projektu Skauti na Zemi.
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Zveme vás na Národní fairtradovou konferenci
Přijďte se inspirovat na Národní fairtradovou
konferenci jak se stát Fairtradovou školou. Kromě
novinek z oblasti fair trade a kampaně Fairtradová
města, školy a církve nebudou chybět inspirativní
hosté a sdílení dobré praxe. Součástí konference
bude rovněž veletrh fairtradových výrobků, který
poskytne jedinečnou příležitost setkat se s
širokým spektrem obchodníků a podporovatelů fair
trade na jednom místě. Konference se koná 10.
listopadu od 9:00 hodin v Divadle pod Palmovkou
v Praze. Více se dozvíte 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.
Naše adresa:
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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