Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí pedagogové, milé pedagožky,
ani v prosinci jsme na vás nezapomněli s novinkami ze světa globálního vzdělávání. Za
zmínku určitě stojí naše vzdělávací kartičky s aktivitami k 17 cílům udržitelného rozvoje či
metodika o pozadí pěstování banánů. Vše najdete zdarma ke stažení na našem webu.
Pěkné Vánoce vám za celé NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
P.S.: máme pro vás tip na vánoční dárek – fairtradové čaje z našeho e-shopu
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Seznamte studenty a studentky s cíli udržitelného rozvoje
pomocí našich aktivit
Vytvořili jsme 17 kartiček k 17 cílům udržitelného
rozvoje. Na každé kartičce najdete vzdělávací
aktivitu. Kartičky jsou primárně určené skautům a
skautkám, ale jsou dobře využitelné pro všechny
děti a mladé lidi. Aktivity jim pomohou zkoušet a
učit se nové věci, pochopit, co to znamená být
aktivní a zodpovědný/á občan/ka, zjistit, jak
mohou být prospěšní/é vlastním komunitám i
světu. Podívají se rovněž díky nim na problémy z
jiného úhlu pohledu a budou si moci vytvořit
vlastní názory i na to, jak to máme my.
Metodickou příručku najdete ke stažení zde.
Jednotlivé karty k jednotlivým cílům, jež obsahují
vzdělávací aktivity, naleznete ke stažení tady.
Vydala skotská organizace Scotdec v rámci
projektu Skauti na Zemi v roce 2017. Do češtiny přeložila Martina Čáslavská a NaZemi doplnilo
české reálie.

Čaj na zahřátí nebo jako dárek pod stromeček? Jedině
fairtradový
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Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky
Udělejte sobě nebo někomu blízkému radost
fairtradovým čajem z našeho Obchodu NaZemi.
Doporučujeme naši „nazemáckou“ řadu sypaných
čajů Fair Tea. Všechny jsou certifikované bio i
Fairtrade. A chutnají skvěle! Ať už preferujete
rooibos, zelené čaje (Gunpowder, Korakundah)
nebo černé čaje (Darjeeling, Earl Grey), nabídnou
vám naše sypané čaje příjemný chuťový zážitek.
Fair Tea Darjeeling prodáváme momentálně s
20% slevou. Vybrat si můžete také ze „sáčkových“
čajů Hampstead Tea. Všechny čaje naleznete v
našem e-shopu zde. Rádi vám je zašleme poštou (objednávejte do 18. 12. včetně) nebo si je
můžete zdarma vyzvednout v sídle NaZemi na Kounicově 42 v Brně (otevřeno bude do čtvrtka 21.
12. do 18 hodin).

Vzdělávací lekce zdarma: Jaký je opravdový příběh levného
banánu?
Ročně sníme průměrně 9,9 kilogramu banánů.
Zvláště nyní, v období Vánoc, jejich spotřeba
stoupá. Jsou sladké, zdravé a téměř vždy v akci.
Jaký je ale opravdový příběh levného banánu?
Stáhněte si zdarma metodický materiál, pomocí
něhož můžete se studenty a studentkami
prozkoumat, co vše se skrývá za pěstováním
banánů. Obsahuje mimo jiné odkazy na videa,
fotografie, citace a skutečné příběhy pracovníků a
pracovnic na banánových plantážích.
Metodický materiál lze využít samostatně nebo
společně s výstavou Příběh banánu. Podívejte se
také na interaktivní stránky www.pribehbananu.cz.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z NABÍDKY JINÝCH ORGANIZACÍ
Tip na knihu pro děti: Největší přání
Knížka děti poutavě seznamuje s aktuálními
tématy jako je dětská práce, jinakost, doprava
nebo udržitelná spotřeba. Vydaly ji Varianty, které
v lednu 2018 uveřejní ke knize metodickou
příručku pro učitele a učitelky, jež bude obsahovat
aktivity do výuky k jednotlivým tématům a bude
volně ke stažení na webu www.varianty.cz. Knihu
napsala oceňovaná spisovatelka a logopedka
Ester Stará a ilustrovala ji slovenská výtvarnice
Daniela Olejníková. Vyšla v rámci projektu Global
Schools: svět ve výuce. Koupit si ji můžete v
knihkupectvích nebo 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.
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Naše adresa:
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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