Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,
i v listopadu vám opět přinášíme tipy na podnětné semináře, knihy či workshopy do škol.
Příjemné podzimní dny vám za NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Letem spletitým světem: nabídka workshopů do škol
Chcete u studentů a studentek podpořit kritické
myšlení? Rozproudit v kolektivu diskuzi? Dostat k
mladým lidem aktuální témata dnešního světa?
Zapojit do výuky průřezová témata? Pak si
objednejte některý z interaktivních vzdělávacích
programů, které pro vás připravilo hned několik
brněnských organizací zabývajících se
vzděláváním. Přehlednou nabídku ke stažení
najdete zde.

Seminář: Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce
celospolečenských témat
Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli,
jak reagovat na názory svých žáků či žákyň? Jak
se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí:
Všichni mají právo na svůj názor? A jakou roli
hrají hodnoty, které učitel zastává?
Na semináři se seznámíte s tím, jaké mohou být
role učitele při práci s aktuálními tématy, budete
prozkoumávat, co za stereotypy stojí. Velký důraz
bude kladen na práci s hodnotami, které mohou
učiteli pomoci během názorových střetů s žáky
nebo mezi žáky navzájem. Seminář je ZDARMA,
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pořádá jej Multikulturní centrum Praha ve
spolupráci s NaZemi. Proběhne 25.–26. 11. ve Skautském institutu v Praze. Přihlášku najdete zde,
pro více informací pište na global.edu@mkc.cz.

Máte nápad na společensky prospěšný projekt? Přijďte na Pro
Action 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 Pro Action Café – 9. 11. do
Olomouce a 24. 11. do Ostravy. Akce pořádáme v
rámci našeho projektu Skauti na Zemi. V Praze a
v Brně již Pro Action Café proběhlo. Co
účastníkům přineslo a co metoda Pro Action Café
přesně znamená, můžete zjistit ve videu zde.

Tipy na férové vánoční dárky z Obchodu NaZemi
Podpořte činnost NaZemi zakoupením férových
vánočních dárků, u nichž znáte jejich původ. V
nabídce řemeslných výrobků najdete například
několik druhů svícnů a svíček. Doporučujeme také
naše výborné fairtradové Fair Café, Fair Tea či
čokolády neovyklých chuťových kombinací Seed
and Bean. Celou nabídku najdete na
obchod.nazemi.cz. Zboží lze vyzvedávat či si jen
prohlédnout u nás na Kounicově 42.

VYBÍRÁME Z NABÍDKY JINÝCH ORGANIZACÍ
Doporučujeme knihu Hlasy väčšinového sveta
Slovenská organizace Živica vydala novou knihu s
názvem Hlasy väčšinového sveta. Jedná se o 166
stran rozhovorů s lidmi různých národů, etnik a
osudů, kteří vám odhalí svůj pohled na
uspořádání světa, pomoc a možnosti změny k
lepšímu. Mimo jiné se dozvíte, která země nemá
vlastní armádu a 99 % její energie pochází z
obnovitelných zdrojů nebo komu nejvíc pomáhá
humanitární pomoc. Více informací najdete zde.
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Workshop Mezikulturní konverzace v proměnlivé společnosti
Doporučujeme zážitkový workshop, na němž
budete mít jako účastníci možnost zkoumat, jak se
utváří vaše vztahové self skrze vaše předpoklady
o podobnostech a rozdílech mezi lidmi z pozice
zvědavosti a účasti. S pomocí konverzačních
cvičení a reflektující praxe budete mít možnost
zažít vytváření úspěšných vztahů a konverzací,
které neopomíjejí kulturní rozdílnosti a podporují
bezpečné prostředí otevřené novým možnostem.
Workshop proběhne 18.–19.11. v Brně a povede
ho Mexičanka Sylvia London. Více informací o
lektorce i akce 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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