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

02/2014

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám únorové
novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a činnosti Centra globálního
rozvojového vzdělávání NaZemi.
Příjemné čtení vám za NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková
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Podívejte se na naše nové webové stránky
Na začátku února jsme spustili nové webové
stránky www.nazemi.cz. Informují o všech
tématech, kterými se v NaZemi zabýváme. Na
část věnovanou učitelům se dostanete hned z
úvodní strany, a to kliknutím na záložku – Pro
pedagogy nebo zde. Najdete zde mj. informace o
projektu Global Storylines, vzdělávacích
programech pro žáky, seminářích pro učitele,
našich publikacích nebo výstavách, které je
možné zapůjčit na vaši školu.

Učíme v ekonomickém kurzu na gymnáziu Slovanské náměstí
Gymnázium Slovanské náměstí organizuje pro
své studenty z 3. a 5. ročníků ekonomický kurz.
V průběhu jednoho týdne zkoumají studenti
ekonomické otázky jak se svými učiteli, tak s
externími lektory z praxe. Již po čtvrté máme tu
čest zde učit interaktivní dopolední program
Světová hra na obchod, věnující se nastavení
pravidel mezinárodního obchodu a jejich
důsledků pro různé země.
Objednejte si také některý z našich vzdělávacích programů. Přijedeme na vaši školu. Jejich
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přehled naleznete zde.

Fairtradové omalovánky ke stažení zdarma
V NaZemi jsme pro vás připravili fairtradové
omalovánky. Najdete v nich mj. zajímavé informace o
pěstování kakaa a pracovních podmínkách při jeho
produkci. Za pěknými kresbami stojí výtvarník Dalibor
Krch. Omalovánky si můžete zdarma stáhnout zde.

Brno: Tip na filmovou projekci v Centru Syřiště
Pět předních českých výtvarníků (Pavel Sterec,
Michal Pěchouček, Pasta Oner, Karel Kunc a
Tereza Damcová) vstupuje do prostoru věznice,
aby zde se svými novými spolupracovníky z řad
vězňů začali tvořit. Omezení tohoto světa ale
otevírají nové hranice fantazie a uměleckého
projevu. Jak je vlastně tento projev svobodný?
Co jej určuje? A kdo je vlastně svobodný? Přijďte
se 12. února v 19:30 podívat na film „Vězení
umění" Radovana Síbrta o vězení, umění, hranici
našeho myšlení a svobodě (nejen ve vězení).
Vstup zdarma. Podrobnosti a další program Centra Syřiště naleznete zde.

Hledá vaše škola výstavu o globálních tématech?
Na portálu globálního rozvojového vzdělávání
naleznete nabídku 15 výstav na globální témata,
které vám zdarma zapůjčí nevládní organizace z
celé České republiky. Např. M.O.S.T. nabízí
výstavu „Tibeto-barmské naděje”, INEX-SDA
výstavu „Kultur8” (fotografie dobrovolníků z jejich
cesty po globálním Jihu), NaZemi výstavu
„Supermarket SVĚT” s interaktivními předměty a
panely. Více informací zde.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z NABÍDKY JINÝCH ORGANIZACÍ
Blíží se filmový festival Jeden svět
Práce je hlavním tématem 16. ročníku festivalu Jeden svět,
který se uskuteční od 3. do 12. března v Praze a poté v
dalších 33 městech České republiky. V kampani Jednoho
světa mluví o svém vztahu k práci skuteční lidé, a to
způsobem, jako by hovořili o významné osobě svého života.
Na plakátech se tak objevují slogany jako „Má mě v hrsti",
„Těším se na ni" nebo „Hledám ji“. Přečtěte si, jak kampaň
vznikala a proč sympatický pán z Moravy nakonec odmítl být
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další tváří festivalu. Podrobný program bude zveřejněn v
polovině února. Více informací zde.

Praha: vzdělávací kurzy na téma inkluze
V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního
vzdělávání v ČR zve Člověk v tísni pedagogy a
pracovníky nevládních organizací na bezplatné
tematické semináře:
20. 2. 2014 Proč inkluzivní vzdělávání? Principy,
efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků, Praha
Langhans
24. 2. 2014 Spolupráce školy a místních komunit komunitní vzdělávání, Praha Langhans
Více informací a dalších pět kurzů, které proběhnou v
březnu naleznete zde.

Doporučujeme vám rozcestník pro sebevzdělávání –
mimoskolu.cz
Záměrem portálu Mimo školu je podpořit aktivní
přístup mladých lidí ke vzdělávání a
zprostředkovat jim možnosti získání kvalifikace i
mimo tradiční systém. Rozhýbat stojaté vody se
projekt Mimo školu pokouší také českým vydáním
knihy Vzdělávejte se po svém od Dalea
Stephense, která vychází v těchto dnech. Více se
o ní dozvíte ZDE. Zájemci o samostatné
vzdělávání mohou využít nově vytvořený nástroj
Edventure design model, o němž se dočtete
ZDE. Facebookovou stránku projektu najdete ZDE. Rozhovor se zakladatelem Františkem
Daleckým naleznete zde.

TedX Salon Brno: mimoškolní online vzdělávání (25. 2.)
Na Salonu TedX Brno v Otevřené zahradě budou tentokrát tématy:
online vzdělávání, massive open online courses (MOOC) a mimoškolní
vzdělávání. Příklady otázek, na které zde účasníci společně budou
hledat odpovědi: Jaké možnosti online vzdělávání nabízí?Jak zvýšit jeho
efektivitu? Jak využít online vzdělávání v synergii s kamennými
školami? Co online vzdělávání chybí? Zváni jsou všichni lektoři, učitelé,
inovátoři, zástupci neziskovek i veřejných institucí. Informace o hostech
a registraci najdete zde.
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INEX-SDA hledá vedoucí na první jarní workcampy
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit zabývající se
mezinárodním dobrovolnictvím, mezikulturním vzděláváním
a výchovou k aktivnímu občanství hledá vedoucí na jarní
workcampy. Pokud jste workcamp s INEX-SDA ještě
nevedli, je nutné se přihlásit na školení vedoucích. Více
informací o roli vedoucího workcampu najdete v sekci
Vedení workcampů.
Detailní popisy workcampů si můžete prostudovat v části
Přehled workcampů v ČR 2014. O další informace pište
na projekty.cr@inexsda.cz.

Prosba o vyplnění GRV dotazníku k bakalářské práci
Hana Máková z Gymnázia Přípotoční v Praze
prosí o podporu pro svoji bakalářsku práci na
téma globálního rozvojového vzdělávání: „Velmi
vás prosím o pár minut vašeho času. Vše je,
samozřejmě, anonymní. Předem děkuji a přeji
hodně štěstí v životě i ve škole“.
Dotazník můžete vyplnit zde.

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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