Zpravodaj pro učitele
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání,
i v novém roce Vám přinášíme řadu novinek a aktualit z oblasti globálního rozvojového
vzdělávání (GRV) a činnosti Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.
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Hotelová škola Třebíč získala titul Fairtradová škola
Hotelová škola Třebíč splnila požadavky
mezinárodní kampaně a stala se v pořadí čtvrtou
školou v České republice, která se může pyšnit
titulem Fairtradová škola. Škola podporou fair
trade pomáhá prosazovat odpovědné nakupování
produktů, při jejichž výrobě nedochází k
porušování lidských práv, práv dětí a nevratnému
poškozování životního prostředí. Škola pořádá
přednášky o fair trade a ve škole je k tématu
trvalá nástěnka a výstava. Téma fair trade je
zařazeno do projektů v rámci předmětů občanská
nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair
trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). V říjnu připravili studenti oboru
cukrář v rámci Biotrhu ochutnávku vlastních desertů z fairtradových surovin. Žáci školy se také
setkali s manažerem fairtradového družstva z Panamy a ve školní restauraci v Náměšti nad
Oslavou se nabízí fairtradová káva. Více informací naleznete zde.

Česko mluví o vzdělávání!
V druhé polovině ledna se rozjede celonárodní
šestiměsíční kampaň Česko mluví o vzdělávání
(EDUin). Hlavním smyslem kampaně je
přitáhnout k debatě o školství a vzdělávání
širokou veřejnost a seznámit ji s hlavními
problémy dnešní vzdělávací politiky. Zahajovací
akce 17. ledna se bude konat v novém pražském
sídle PwC ČR a kromě informací o kampani
Česko mluví o vzdělávání, zde bude mít
veřejnost možnost seznámit se s třemi možnými
scénáři, jak může vzdělávání vypadat za dvacet
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či třicet let. Jedním z partnerů kampaně je SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání), mezi
jejíž členy patří i Centrum globalního rozvojového vzdělávání NaZemi. Více informací se dozvíte
na www.ceskomluvi.cz.

Workshopy: šetrné dřevo
Občanské sdružení FSC ČR zve všechny
zájemce o šetrný životní styl na interaktivní
workshop o původu dřeva, šetrném lesním
hospodaření a značce FSC. Můžete se také těšit
na řadu informací o šetrném dřevu, jak jej
rozpoznat a kde nakoupit. Na workshop je třeba
se předem přihlásit: workshop@czechfsc.cz; tel.:
+420 545 211 383. Účast na workshopu je
zdarma. Více informací naleznete na
www.czechfsc.cz. Těšíme se na setkání s Vámi!
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Kde a kdy budou workshopy probíhat?
24. 1. 2013 Ostrava: Slezskoostravský hrad
21. 2. 2013 Liberec: SEV Divizna při ZOO Liberec
26. 2. 2013 Plzeň: Kavárna a čajovna Kačaba
6. 3. 2013 Hradec Králové: Ekologické středisko SEVER
19. 3. 2013 Ostrava: Slezskoostravský hrad
20. 3. 2013 České Budějovice: CEGV Cassiopeia
27. 3. 2013 Brno: Lipka, pracoviště Kamenná 20
3. 4. 2013 Ústí nad Labem: Multi-centrum YMCA

LIPKA zve učitele na nové semináře
Brněnské školské zařízení Lipka na svých pěti
pracovištích připravuje v novém roce řadu
seminářů pro pedagogy a další
zaměstnance škol. Semináře se dotýkají
rozmanitých témat – dozvíte se například, jak
zařídit školní přírodní zahradu, jak s žáky připravit
domácí tvaroh či sýr nebo jak se dá oživit strava
ve školních jídelnách. Naši lektoři vás provedou
také tématy, jako jsou aktuální kauzy životního
prostředí ČR či problémy ve výuce EVVO. Přijďte
na Lipku načerpat novou inspiraci pro svoji práci!
Více informací naleznete zde.

Nový projekt NaZemi: hledáme učitelky a učitele 1. stupně!
Pojďte s námi vyzkoušet skotskou metodiku „Global Storylines“ a společně ji
upravit pro potřeby českých učitelů. Metodika využívá příběh, který tvoří osu výuky
napříč předměty po dobu tří měsíců. Učitelé i žáci vytvoří a rozvíjejí imaginární
komunitu, která se potýká s různými sociálními, ekonomickými a environmentálními
výzvami. Metodika využívající dramatické prvky žáky baví a vede je k aktivnímu
přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.
Práce na metodice je součástí chystaného 3letého projektu organizace NaZemi a
Pedagogické fakulty MU, jehož cílem je rozšířit participativní výuku globálního rozvojového
vzdělávání do českých škol a posílit tím i osobnostní a odbornou přípravu učitelů.
Zapojení učitelé se v prvním půl roce projektu účastní série školení s domácími i zahraničními
lektory (o globálním vzdělávání, o práci s předsudkami, metodický seminář ke Global Storylines,
zapojování dramatických metod), v druhém půlroce (podzim 2013) budou se svými třídami
pilotovat první téma metodiky a jednou za měsíc se setkávat s dalšími zapojenými učiteli
Učitelům a školám nabízíme:
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-         osobnostní a odborný rozvoj, kritické porozumění globálním tématům
-         být součástí vzájemně se učící komunity zapojených pedagogů
-         posílení prestiže školy (propagaci a publikování výsledků pilotování)
-         finanční náhrady škole za suplování zapojených učitelů
-         finanční odměny za zapojení dalších pedagogů (vytváření návazných aktivit)

Požadujeme:
-         zapojení dvou učitelů z každé školy (1. stupeň)
-         účast na přípravných seminářích a setkáních pilotujících pedagogů
-         realizaci výuky podle metodiky Global Storyline po dobu tří měsíců s jednou třídou (2. - 5.
ročník)
-         vedení učitelské reflexe, která bude součástí paralelně probíhajícího výzkumu
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás do 20. ledna na: eva.malirova@nazemi.cz,
774437377.

Stáhněte si zdarma metodiku k filmu Out of Dreams
Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s NaZemi vydalo metodický
manuál k novému dokumentárnímu filmu „Out of Dreams“ o životech a
snech dvou dospívajících chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České
republiky. Metodika nabízí tři plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams
a je určena učitelům 2. st. ZŠ a SŠ. Pomocí plánů a filmu můžete se svými
studenty prozkoumávat jejich sny a životní cíle, kriticky analyzovat
dokumentární film a diskutovat o přínosech tohoto žánru či se zamýšlet o
důležitosti vzdělávání. Film a metodiku naleznete zde.

Večer v knihovně (15. ledna): Lidé Ugandy
V novém roce zahájíme pravidelné Večery v knihovně 15. 1. 2013
večerem s názvem Lidé Ugandy 2012, na kterém budou hovořit o své
cestě do Ugandy Tomáš Bílý z NaZemi a Petr Kouřil. Ugandu
navštívili, aby se setkali s fairtradovými pěstiteli kávy, čaje a vanilky.
Večery v knihovně se konají vždy od 18:30 hodin v knihovně NaZemi,
Kounicova 42, Brno. V průběhu je možné registrovat se v knihovně a
zapůjčit si publikace.

Novinky v knihovně NaZemi
Naše knihovna se v průběhu roku 2012 rozrostla
o více než 200 nových titulů, proto vybíráme
malou ochutnávku z nových přírůstků. Knihy si
můžete přijít vypůjčit vždy v úterý a ve čtvrtek od
14 do 17 hodin na Kounicovu 42, Brno.
Informace o knihovně a katalog on-line naleznete
na www.nazemi.cz/knihovna.

- Bohouš a Dáša na stopě hladu. Člověk v tísni, o.p.s.
Zatím poslední příručka globálního rozvojového vzdělávání z cyklu Bohouš a Dáša se tentokrát
věnuje otázkám potravinové bezpečnosti.
- Dramatická výchova nejen pro školu 1: Hry a cvičení. Saša Rychecký.
Praktická příručka vydaná SVČ Lužánky nabízí zdroj inspirace pro zařazení prvků dramatické
výchovy do vzdělávacích aktivit. Vhodné i pro začátečníky.
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- The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignity. William
D. Schanbacher
Kniha popisuje, jak se současný globální obchod s potravinami podílí na porušování základních
lidských práv.

Přeji Vám pěkný začátek roku 2013, ať se Vám daří!
Za Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
Eva Malířová

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu
Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě dřívější spolupráce či emailové komunikace. Odhlásit z adresáře NaZemi.
Naše adresa:
Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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