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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního rozvojového vzdělávání,
druhý říjnový týden máte unikátní příležitost navštívit se svými studenty a studentkami
některý ze 72 parků a dozvědět se tam něco o podmínkách pěstování nejoblíbenějšího
tropického ovoce – banánů. Doplnit to můžete námi připravenou vzdělávací lekcí. Rádi
bychom vás také upozornili na nový interaktivní web www.pribehbot.cz, na němž můžete
najít

spoustu

zajímavých

informací

využitelných

pro

výuku,

včetně

odkazu na

vzdělávací lekci či výstavu na téma pozadí výroby našich bot. Nejen tyto, ale i spoustu
dalších tipů naleznete níže v našem říjnovém čísle zpravodaje.
Příjemné čtení
Gabriela Štěpánková
NaZemi
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Vypravte se se studenty a studentkami na výstavu do parku
Od soboty 7. října do soboty 14. října můžete se
studenty a studentkami zavítat do některého z
více než 70 parků na výstavu Příběh banánu a
dozvědět se, co vše se skrývá za pěstováním tolik
oblíbeného tropického ovoce. K tématu si můžete
také zdarma stáhnout vzdělávací lekci Populární
banány nebo si pozvat na školu naše lektory či
lektorky, kteří ji s dětmi zrealizují. Svůj nejbližší
park si můžete najít na mapě tady. Akce se koná
u příležitosti Světového dne důstojné práce, který
připadá na 7. října.

Spustili jsme web o pozadí výroby bot, lze ho dobře využít i ve
výuce
Navštivte náš nový interaktivní web
www.pribehbot.cz! Ve fotogaleriích uvidíte, jak
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vznikly vaše boty. Můžete si zkusit poskládat
účtenku a odhalit tak, kdo na botách vydělá nejvíc.
Dozvíte se, co můžete sami udělat pro změnu v
obuvnickém průmyslu (na webu je mimo jiné
aktivní petice). Můžete si také pustit videa, díky
kterým zjistíte, jak se vyrábí boty v Čechách nebo
jak řeší nákup bot uvědomělá spotřebitelka či jak
aktivní dokáže být v tématu odpovědné spotřeby
jedna ze škol. Web je určen všem, kdo si kupují
boty a chtějí vědět více informací o pozadí jejich výroby. Zajímavý může být také pro školy, které
mohou k tématu uspořádat výstavu či si stáhnout vzdělávací lekci.

Kurz Ensalada pro mladé lidi do 24 let, kteří chtějí chápat
souvislosti
Ensalada je dvouvíkendový kurz pro rovery a
rangers ve věku 17–24 let. Je však otevřen i
mladým lidem v dané věkové kategorii, kteří
nejsou součástí skautského hnutí. O dnešním
světě se těžko mluví ve stručnosti. Ale s jistotou
víme, že je propojený. Propojenější než před pěti
lety. Propojenější než před měsícem i dvěma dny.
Trump, brexit, Snowden, automatizace výroby a
jiné velké pojmy poutají pozornost. K lepší
orientaci však potřebujeme pochopit i jiné, občas
neviditelné nitky, díky kterým souvisíme s lidmi a
místy na planetě, která možná za celý svůj život neuvidíme. Kurz proběhne v termínech 10.–12.
listopadu 2017 a 23.–25. února 2018. Přihlašování je možné do 25. října zde. Více informací
najdete tady.

Využijte poslední místa v kurzu kritického myšlení
Máme ještě několik volných míst v kurzu Kritické
myšlení a globální témata, který proběhne 8krát za
rok, a to vždy ve všední dny. Využijte příležitosti a
přihlaste se. Víkendový kurz je již zaplněn. Kurzy
jsou akreditované MŠMT a lze je hradit z tzv.
šablon. Jedna z účastnic kurzu k jeho absolvování
řekla: „Uvědomila jsem si, že při zavedení metod
kritického myšlení do výuky více poznávám své
studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak
dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější
a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z
metod, které jsem na studentech zkusila, jsou
zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k
učení.“ Více informací se dočtete zde.

Fairtradové čaje Fair Tea se slevou 10 %
Pro zpříjemnění začátku školního roku a
podzimních plískanic, a také pro to, že si vážíme
vaší práce, bychom vám – pedagogům a
pedagožkám – rádi nabídli naše fairtradové
čaje Fair Tea se slevou 10 %. Akce platí do konce
října. Čaje si můžete vybrat v našem e-shopu, do
poznámky uveďte „Fair Tea pro pedagogy“. V
Brně máte dopravu zdarma, dorazíme k vám s
čajem na kole, jinak viz ceník dopravy. Koupí Fair
Tea podpoříte nejen naši neziskovou organizaci,
ale také pěstitele a pěstitelky v zemích Afriky, Asie
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a Latinské Ameriky. Více o fair trade se můžete dočíst zde.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Staňte se mentorem díky dlouhodobému kurzu Lipky
Mentorské dovednosti si pomalu proráží cestu do
škol. Stát se skutečným mentorem pro svoje
kolegy a kolegyně ale vyžaduje hodně času a
ideálně okamžité propojování teoretických znalostí
do vlastní praxe. Na této myšlence je postaven
dlouhodobý kurz Lipky Mentor ve školním
prostředí. Lektoři a zkušení mentoři a koučové –
Jan Froněk a Kamila Petrovská – vás po celou
dobu povedou k začleňování naučeného do vaší
práce a k cílené reflexi. Kurz by měl probíhat od
ledna 2018. Podrobnější informace naleznete zde.

Učte se s dětmi venku
Přidejte se ke kampani vzdělávacího centra
TEREZA Učíme se venku. Kampaň podporuje hru
a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje
dětí. Jejím cílem je, aby se učení venku stalo
běžnou součástí výuky v našich školách a
zažívalo ho každé dítě. Poznejte sedm dobrých
důvodů PROČ se učit s dětmi venku. Inspirujte se
CO a JAK lze učit venku v různých předmětech.
Seznamte se s učiteli a řediteli, kteří venku učí,
nebo osobnostmi, které to podporují.

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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