Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

11/2017

Vážení pedagogové, vážené pedagožky,
i v listopadu vám opět přinášíme několik tipů a novinek z oblasti globálního vzdělávání. Ve
zpravodaji najdete například inspirativní příklady z jiných škol, nabídku našich vzdělávacích
programů nebo upoutávku na Týden globálního vzdělávání. A jelikož se v NaZemi
věnujeme i propagaci konceptu fair trade, nechybí ani tip na fairtradový vánoční dárek z
našeho obchodu.
Pěkné podzimní dny vám za celé NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Naše vzdělávací programy podporují u studentů a studentek
spolupráci a kritické myšlení
V současné době nabízíme sedm vzdělávacích
programů, které rozvíjejí u studentů a studentek
schopnost formulovat své názory, přemýšlet v
globálních souvislostech a tříbit si postoje a
schopnost empatie. Programy se dobře hodí do
průřezových témat a probíhají s aktivním
zapojením všech studentů a studentek. V průběhu
programu získají nové zkušenosti a informace o
světě od rozložení vody, přes dětskou práci až po
(ne)spravedlnost světového trhu či globalizace
samotné. Programy ukazují problémy
globalizovaného světa diskusí a hrou ve třídě. Více informací najdete zde.

Týden globálního vzdělávání se zaměří na cestování
V rámci letošního ročníku Týdne globálního vzdělávání
chceme hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě
cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany –
hosté i hostitelé.
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Týden globálního vzdělávání s podtitulem Tvoje cesta,
tvoje stopa se koná od 18. do 26. listopadu a vyvrcholí
22. listopadu, kdy ve všech zapojených městech
proběhnou projekce, diskuze a další akce pro
veřejnost. Za NaZemi připravujeme na tento den ve
Skautském institutu v Brně a v Praze promítání s
následnou diskuzí na téma udržitelného cestovního
ruchu. Akce je otevřená nejširší veřejnosti. Pro bližší
podrobnosti sledujte facebook NaZemi.

Podívejte se na video propagující Globální kompas. Namluvil
ho pro nás Arnošt Goldflam
Cesta za odpovědností vůči světu kolem nás je
plná překážek. (Nejen) skautským oddílům může
pomoci Globální kompas, který jsme vytvořili
společně s Junákem v rámci projektu Skauti na
Zemi. Díky pochopení souvislostí můžete lépe
porozumět kudy se vydat, můžete sledovat svou
cestu a získat konkrétní tipy na oddílovou činnost.
Podívejte se na propagační video a navštivte
www.globalnikompas.cz.

Inspirujte se aktivitami ZŠ Vsetín, Sychrov 97
Škola plná akčních žáků a žaček a otevřených
pedagogů a pedagožek. Zdi tříd pro ně nejsou
hranicí, a tak o jejich aktivitách ví celý Vsetín.
Video o jejich aktivitách najdete na našich nových
interaktivních stránkách www.pribehbot.cz. Na
webu vám taky prozradíme, jak se dělají boty a
jaká jsou temná tajemství obuvnického průmyslu.
Můžete si zde rovněž zdarma stáhnout vzdělávací
lekci Poznej svoje boty.

Co dělají na Fairtradové škole?
Na základní škole v Bělé pod Bezdězem jsou
opravdu aktivní. Jako Fairtradová škola zařazují
globální vzdělávání do výuky, uspořádali Férovou
snídani, Výstavu na stromech, zapojili se do
kampaně Obuj se do toho (viz foto). Pegogové a
pedagožky pijí ve sborovně fairtradovou kávu.
Žáci a žákyně se chystají upéct na Vánoce
fairtradové cukroví, praxi už mají, na třídní
schůzky napekli v rámci informování rodičů 300
muffinů z fairtradových surovin. Pokud byste se
také chtěli stát Fairtradovou školou, podívejte se
na podmínky kampaně zde.
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Udělejte na Vánoce radost hned dvakrát
Vyberte si z nabídky našeho fairtradového
Obchodu NaZemi některou z výborných čokolád
Seed and Bean a k tomu třeba skvělé Fair Café či
Fair Tea a obdarujte své blízké. Uděláte radost
nejen jim, ale i pěstitelům a pěstitelkám
zapojeným do systému fair trade, kteří díky tomu
dostanou za svoji práci spravedlivě zaplaceno. V
neposlední řadě podpoříte také naši nevládní
organizaci. Veškeré zisky z prodeje jdou na
podporu našich neziskových osvětových aktivit.
Vybírat můžete v našem e-shopu, a to z
jednotlivých produktů nebo si rovnou objednejte připravený balíček. Zboží vám zašleme poštou
nebo si ho můžete vyzvednout v sídle naší organizace na Kounicově 42 v Brně.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Minikonference: Globální témata v českých školách
Rádi byste do výuky více zařazovali globální
témata a nevíte jak na to? Pak právě pro vás je
určena konference s názvem Globální témata v
českých školách. Hosté konference se pokusí
zodpovědět otázky: jak může projektová výuka
podpořit porozumění výzev současnosti, jak
učitele připravovat na výuku globálních témat či
jakou podporu by učitelé ocenili. Akce je zdarma a
je určena pedagogickým pracovníkům, studentům
pedagogiky a pracovníkům v oblasti vzdělávání se
zájmem o globální vzdělávání. Pořádá ji MKC
Praha a koná se 28. listopadu od 9 do 13 hodin v Hradci Králové. Více informací naleznete 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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