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

01/2014

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám první
letošní novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a činnosti Centra
globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.
Inspirativní rok 2014 vám přeje
Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
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Příběhy ze světa ožívají i na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Drásově
„Účast na projektu pro mne zatím znamenala
úžas nad tím, co děti dokážou vymyslet. A dále
chuť učit se poskytovat dětem více prostoru pro
vyjádření myšlenek a realizaci nápadů.“ Lucie
Holubová ZŠ Drásov
Při práci se Storylines jsou žáci i učitelé vtaženi
do příběhu, který se stává dlouhodobou osou
výuky. V bezpečném prostředí postav fiktivní
vesnice umožňuje prozkoumávat složitá témata
jako sžívání se s odlišností nebo třeba i práce se
vztekem.
Na škole v Drásově, která se zapojila do pilotní projektu, pracují s Global Storylines hned dvě
skupiny dětí. Na základní škole jsou to děti z první třídy. Žáci si vytvořili fiktivní Alfovo město a jako
jeho obyvatelé se s přítomností obra, který svojí odlišností dělá potíže, snaží vyrovnat. Se stejným
příběhem pak pracuje také jedna skupina předškoláků v mateřské škole.
NaZemi nyní hledá školy z Brna a okolí, které by měly zájem se zapojit do druhého kola projektu.
Více informací najdete zde. Kontakt: eva.malirova@nazemi.cz

Časopis Perpetuum: Vtáhněte děti do světa okolo
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Zprostředkovali jsme návštěvu dvou skotských
expertek na metodiku Global Storylines v České
republice. Kromě toho, že vedly seminář na
Základní škole v Ostopovicích, stihly ještě dát
rozhovor časopisu Perpetuum. Článek založený
právě na tomto rozhovoru naleznete na straně 9.
Dozvíte se, jak metoda Storylines vtahuje děti do
děje, co je učí a proč je důležité takové přístupy
při výuce na českých školách využívat. Čtěte
zde.

Brno: Zveme vás na promítání dokumentu Pevnost
Dvacet let po rozpadu Sovětského svazu na jeho
bývalém území stále existuje stát, jehož existenci
téměř nikdo neuznává. Stát o 500.000
obyvatelích různých národností, kteří musí mít tři
až čtyři různé pasy. Stát, kterému donedávna
vládl prezident Smirnov v saku s ustřiženými
rukávy.
Dokument Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše o
tajemném Podněstří ukazuje jak poetický příběh
člověka a jeho vztahu ke svobodě, tak
dramatické okamžiky z této podivuhodné země.
Film mimo jiné získal v roce 2012 Hlavní cenu pro nejlepší český dokument na MFDF v Jihlavě.
Film se promítá 22. ledna v 19:30 hodin v Centru Syřiště (Kounicova 42, Brno). Vstup je zdarma.
Další akce v Centru Syřiště naleznete zde.

VYBÍRÁME Z NABÍDKY JINÝCH ORGANIZACÍ
EDUin: Nové trendy ve vzdělávání
Na webu EDUin naleznete souhrn trendů ve
vzdělávání, který byl připraven na základě
anglicky psaných zdrojů výzkumného oddělení
společnosti Scio. Trendy se dotýkají například
těchto témat: výukové prostředí se bude stále
více proměňovat pod vlivem technologických
pomůcek, rozvoj nových nástrojů
(sebe)hodnocení jako digitální odznaky a digitální
portfolia a mnoho dalších. Chcete-li se dozvědět
více např. o „game-based learning“ and OER,
klikněte zde.

Brno: ZŠ Ostopovice zve na seminář o metodě splývavého
čtení Sfumato
ZŠ Ostopovice zve na seminář o metodě
splývavého čtení Sfumato a specifikách výuky
našich nejmenších. Koná se 15. ledna od 17
hodin.
Dále ve dnech 13. a 16. ledna proběhnou na
ostopovické škole dny otevřených dveří, kde
budete moci prožít spolu s žáky 2 dny ve výuce a
prohlédnout si novou budovu školy. Můžete se
seznámit s úspěchy žáků, podiskutovat o
aktuálních trendech českého školství a
specifikách ostopovické malotřídky. Více
informací zde.
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Praha: Práce s kulturní odlišností v české škole
Varianty (Člověk v tísni) zvou na celodenní seminář,
který pedagogům pomůže zacházet s kulturní
odlišností žáků ve třídě a kriticky zváží převažující
představy o specifikách nejčastěji zastoupených
menšin v českých třídách. Účastníci si dále odnesou
obecné principy pro práci s danými žáky (např. jak je podpořit při jejich příchodu, jak jim
přizpůsobit komunikaci v hodině. Více informací naleznete zde.

Letní pobyt v USA pro sociálně znevýhodněné studenty
Fulbrightova komise v České republice hledá účastníky na pětitýdenní
letní pobyt na univerzitě v USA, kterého se zúčastní dvacet studentů
(VŠ, VOŠ) z celého světa ve věku 18 až 22 let. Cílem pobytu je
evropským studentům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
představit americkou kulturu, společnost a zprostředkovat jim
zkušenosti se sociálním podnikáním. Přihlášky a podrobnější
informace jsou k dispozici na webu nadace. Stipendium pokrývá
všechny náklady na pobyt včetně pojištění, letenky a víza do USA.
Přednost dostanou uchazeči ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,
vítáni jsou romští studenti a studentky.

Polsko: Mezinárodní seminář „Creative reading? Why not!“
Díky podpoře Evropské komise (program
Grundtvig) se můžete zdarma zúčastnit semináře
o kreativním čtení v polském Lublinu, a to ve
dnech 23. – 29. března 2014. Seminář je určen
všem, kteří vzdělávají dospělé a mají AJ úroveň
alespoň B1. Účastníci si odnesou nové metody,
jak motivovat studenty k efektivnějšímu čtení, ale
i jak rozvíjet jejich kreativitu. Vše, včetně
ubytování a cestovních výloh, je hrazeno. Více
informací naleznete zde.

Praha: konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě
Multikulturní centrum Praha zve na konferenci
Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě, která se
bude konat na FSH v Praze ve dnech 23. – 24.
ledna. Konference je určena pro akademiky,
zaměstnance státní správy a neziskových a
nevládních organizací, migranty a migrantky a
širokou veřejnost. Komunikačním jazykem
konference je angličtina se zajištěním tlumočení do češtiny. Na konferenci včetně workshopů je
možné se registrovat na adrese: daniela.penickova@mkc.cz. Více zde.

Divadlo utlačovaných zve na seminář
Proč jsou holky růžové a kluci modří? Co jsou
skryté symboly, které utváří naši identitu? Kdo a
v jakém zájmu z nás vychovává prince a
princezny? Máte potřebu a touhu společně
zkoumat, co v dnešní době znamená být ženou a
mužem? Kabinet divadla utlačovaných zve 17
mužů a 17 žen, kteří si kladou podobné otázky,
na jarní laboratoř k vývoji divadla fórum.
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Mapování našich kolektivních útlaků bude
probíhat především technikami duhy touhy, v
genderově oddělených i smíšených skupinách.
Tři setkání proběhnou v únoru a březnu, více
informací a možnost přihlášení u Lenky Remsové (lenkar@centrum.cz).

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru
Přihlašte si i náš Newsletter NaZemi.

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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