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

05/2013

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání,
z nového čísla Zpravodaje pro učitele bychom Vás rádi upozornili na akreditovaný kurz
Kritické myšlení a globální témata, na který se mohou hlásit jak jednotlivci, tak celé
sborovny. Všem z Brna a okolí doporučujeme rovněž návštěvu Otevřené zahrady Nadace
Partnerství, stojí opravdu za vidění. Příležitost máte v květnu hned třikrát: přihlašte se s
žáky na vzdělávací program ke Dni Afriky nebo zajděte na večerní promítání filmu o
Wangari Maathai či na přednášku Colina Beavana - novináře z New Yorku, který představí
svůj projekt No Impact Man aneb jak žít s minimálním negativním dopadem na životní
prostředí.
Příjemné čtení!
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Nabídka pro sborovny: 24hod kurz Kritické myšlení a globální
témata
Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
nabízí pedagogickým sborům pro školní rok 2013/2014
akreditovaný kurz Kritické myšlení a globální témata (6 x
4hod setkání či 4 x 6hod setkání). V rámci kurzu si
účastníci na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žákem v
hodinách, které jsou vedeny metodami kritického
myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky.
Kurz vytváří také prostor pro společné diskuze nad cíli
vzdělávání, rolí učitele a plánování výuky. Vybrané
modelové lekce pomohou hlouběji proniknout do
průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a

file:///D|/Downloads/Zpravodaj pro učitele.htm[10.5.2013 14:31:43]

Zpravodaj pro učitele

globálních souvislostech. Náplň kurzu i způsob realizace
je možné přizpůsobit podle potřeb každé školy.
„Kurz kritického myšlení absolvovala celá naše
sborovna. Oceňujeme erudovaný a vstřícný přístup
lektorek, které vždy připravily poutavé a inspirativní
lekce. V rámci kurzu jsme si mohli vyzkoušet různé
metody a přístupy kritického myšlení a následně je i
ověřit ve výuce. Kurz kritického myšlení nejen obohatil
jednotlivé pedagogy, přinesl jim mnoho podnětů a konkrétních námětů do výuky, ale byl i vhodným
prostředkem provázání celého pedagogického sboru.“ Monika Mandelíčková, zástupkyně ředitele
ZŠ Deblín
Pro více informací kontaktujte Kristýnu Hrubanovou na kristyna.hrubanova@nazemi.cz nebo 777
110 434.

KVÍZ: Jak vidím budoucnost vzdělávání?
Na stránkách kampaně Česko mluví o
vzdělávání si můžete zahrát interaktivní hru o
budoucnosti vzdělávání a zjistit, k jaké
budoucnosti inklinujete. Kdo by měl být za
vzdělávání zodpovědný? K čemu by se mělo
vzdělávat? Hra byla přeložena podle britské
metodiky Beyond Current Horizonts. Její překlad
možná není úplně dokonalý, ale jistě vzbudí
zajímavé otázky!
Kanál EDUinu nabízí v rámci kampaně Česko
mluví o vzdělávání na youtube celou řadu
zajímavých videí. Najdete tam například videa s následujícími náměty: Víte, že...čeští učitelé patří
k nejhůře placeným? Jak zvýšit zájem dětí a studentů učit se nové věci? Jak máme ověřovat, co
se děti ve školách naučily? Videa si můžete přehrát zde.

Havel v kostce aneb Kritické myšlení a výchova
demokratického občana (Brno: 7. září)
Roste generace, pro kterou jsou již pojmy a osobnosti z
období totality vzdálené skoro stejně jako středověk.
Celodenní sobotní seminář „Havel v kostce“ učitelům
nabízí přístup, jakým lze studenty vtáhnout do nedávné
minulosti a dát jim na „havlovských tématech“ a
Havlových textech příležitost k samostatnému
přemýšlení o novodobých českých dějinách, disentu,
čecháčkovství, ale také příležitost tato témata pocítit a
přijmout jako svá vlastní.
Přehled témat: Havlův životopis (Havel v kostce –
životopis a historický kontext ), Charakteristika V. H. na
základě citací z jeho díla, Disent – jak je pojem vnímán
samotnými disidenty, Čecháčkovství a jak mu čelit,
Pižďuchové – Čecháčkovství a Havlovy hry, Antikódy
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jako způsob reflexe
Termín: 7. září 2013 (9:30 – 17:00)
Místo: Brno, Centrum Syřiště (Kounicova 42)
Cena: 690 Kč (studenti 590 Kč) – v ceně je zahrnuta i publikace „Havel v kostce“ (obsahuje 14
lekcí)
Lektorka: Nina Rutová, stálá spolupracovnice Knihovny Václava Havla
Registrace a více informací na adrese vzdelavani@nazemi.cz.

Víkendový larp v totalitním Státě (31. května – 2. června)
Chcete si udělat vlastní názor na totalitu? Chcete
prožít hluboký zážitek? Chcete se na svět kolem
sebe dívat jinýma očima? Zažijete příběh života v
totalitním režimu, ve Státě plném lidskosti a
solidarity, kde neexistuje hlad, chudoba ani
nespravedlnost. Nebo přesně takhle to alespoň
Stát tvrdí. O totalitě se dnes mluví jako o jedné z
největších hrozeb, kterým musí lidstvo čelit. Ale
co vlastně totalita je? Poznali bychom sami
chvíli, kdy věci začnou nabírat špatný směr?
Termín: 31. 5. – 2. 6.
Registrace: http://prihlaska.courtofmoravia.com/game/152
Cena: 3993 Kč
Místo: Rekreační areál nedaleko Zubří u Nového Města na Moravě
Více informací: www.projekt-system.cz (doporučujeme nepřehlédnout reportáž ČT24 v sekci
Výstupy)

„No Impact Man“ v Brně! (16. května)
Ve čtvrtek 16. května 2013 se v Brně konají dvě události s
americkým novinářem a aktivistou v oblasti životního prostředí
Colinem Beavanem. Více informací o něm naleznete zde.
16. 5. v 13:00 hodin v Centru Syřiště (NaZemi, Kounicova 42)
workshop s Colinem Beavanem – No Impact? How to create a
campaign on environmental or social issues. Na workshopu vám
Colin předá svoje zkušenosti o tom, jak efektivně a efektně mluvit
o environmentálních tématech nebo jak vést úspěšnou kampaň
se sociální problematikou. Výstupem budou i vaše realizace
projektů orientovaných na šťastný život s minimální ekologickou
stopou.
16. 5. v 19:00 hodin ve Velkém sále sídla Nadace Partnerství v Otevřené zahradě (Údolní 33).
Přednáška Colina Beavana: Jak žít s minimálním negativním dopadem na životní prostředí? Ve
městě? A s rodinou?
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Začněte nový školní rok s kurzem Kritické myšlení a globální
témata
Centrum globálního rozvojového vzdělávání
NaZemi nabízí již čtvrtý ročník 64hod
akreditovaného kurzu Kritické myšlení a globální
témata, který se bude konat od října 2013 do
května 2014 (8 celodenních setkání s frekvencí
jednou za měsíc). Kurz nabízí lektorům,
pedagogům a studentům doktorandského studia inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak
podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici
studentů, které následně analyzují a reflektují procesy učení. Prakticky si osvojí metody aktivního
učení pro práci s psanými texty, ale i s vizuálními sděleními. O informace a přihlášky pište na:
vzdelavani@nazemi.cz.

Vychází nová příručka multikulturní výchovy EXRAN!
Diecézní charita Brno vytváří multikulturní výukové
programy a nabízí všem lektorům a pedagogům
elektronickou verzi příručky EXRAN 2 s aktivitami k
tématům bezdomovectví, islámu a česko-romským
vztahům. Aktivity dohromady tvoří přibližně
dvouhodinovou lekci, která zahrnuje jak výklad, tak
interaktivní pedagogické metody. Společným cílem
všech aktivit je upozornit studenty na úskalí černobílého
vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s
odlišnostmi a otevřít prostor mnohdy ožehavým
tématům jako je vztah Čechů k cizincům, rasismus v
české společnosti nebo osobní iniciativa v situacích
bezpráví. Pokud vás příručka zaujme, napište si o
tištěnou verzi zdarma Kláře Dobiášové. Ke stažení (i
první díl) je na tomto odkaze:
http://celsuz.cz/multikultivity/vyukove-programy/.

Terénní exkurze „Není les jako les“ (Brno a okolí)
Občanské sdružení FSC ČR Vás srdečně zve na
workshopy s terénní exkurzí NENÍ LES JAKO
LES v Brně a okolí:
    Středa 15. 5. Brno – Líšeň, restaurace Velká
Klajdovka (16 – 19h)
Neděle 26. 5. Bílovice nad Svitavo, sraz u
myslivny lišky Bystroušky (15 – 18h)
Sobota 15. 6. Brno - Jezírko, pracoviště Lipky
Jezírko (15 – 18h); www.lipka.cz/jezirko
Každý účastník obdrží Příručku pro spotřebitele Šetrné dřevo doma i v lese a drobný dárek z
šetrného dřeva. Pedagogové a vzdělavatelé obdrží také inspirující metodické vzdělávací materiály,
které mohou dále použít pro svoje výukové i volnočasové aktivity. Kompletní informace o
workshopech naleznete zde.

Den Afriky: Výukový program lektorů NaZemi s názvem „Voda
v Africe: kdy se ucho utrhne?“ (Brno: 28. května)
Program je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a
uskuteční se 28. 5. 2013 v dopoledních hodinách (8:30
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– 12:00). Doba trvání je 90 minut. Žáci během programu
prozkoumají důsledky nedostatku vody (jako je omezený
přístup ke vzdělání, šíření nemocí a další) v některých
regionech Afriky. Také poodhalí pozadí sporu o vodu
mezi Súdánem, Etiopií a Egyptem. O zábavnou formu
výuky se postará rolová hra „Konflikt na Nilu“, která
využívá interaktivních prvků v Otevřené zahradě Nadace
Partnerství. Hlásit se můžete u Hany Pospíšilové,
koordinátorky vzdělávacích aktivit Otevřené zahrady, email: hana.pospisilova@nap.cz, tel. 515 903 145.

Den Afriky: odpoledne panelová diskuze a večer o Wangari
Maathai (Brno: 28. května)
V Brně v Otevřené zahradě Nadace Partnerství (Údolní
33) proběhne v úterý 28. května od 17:00 do 18:30
hodin panelová diskuze na téma „Potřebuje Afrika naši
pomoc?“, jíž se zúčastní Juraj Mesík (bývalý pracovník
Světové banky), Gita Fuchsová (bývalá velvyslankyně v
Keni), Tomáš Miléř (spolupracovník keňské organizace
Harmony Group) a Dana Plavcová (koordinátorka
rozvojových a humanitárních projektů v Africe –
organizace Člověk v tísni). V 19 hodin začne promítání
dokumentárního filmu „Kořeny: Vize Wangari Maathai“,
který vypráví o nositelce Nobelovy ceny za mír a
zakladatelce hnutí Greenbelt Movement v Africe na
podporu žen a sázení stromů.

Lektorská akademie Jules a Jim o.s. – rozvoj lektorských
dovedností v práci s dětmi a mládeží (Praha)
Roční výcvik se zaměřuje na praktický trénink
dovedností prostřednictvím modelových situací,
videotréninku, s prvky sebezkušenosti a účasti na
adaptačních kurzech v lektorských týmech Jules a Jim
o.s. Součástí výcviku jsou odborné semináře vedené
specialisty z praxe.
Odborné semináře v rozsahu 4–8 hodin povedou: PhDr.
David Čáp – Skupinová dynamika a práce s šikanou,
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. – Artefiletika na
zážitkovém kurzu, PhDr. Lenka Krejčová Ph.D. –
Zvládání konfliktních situací na kurzu + práce s
problematickými žáky, PhDr. Zdenka Matula –
Sebeřízení, psychohygiena, PhDr. Zdenko Matula –
Supervize skupiny
Místo konání: Praha
Cena: 12.000 Kč/osoba/224 hodin
Přihlásit se je možné do 15. 5. 2013 na: ala@julesajim.cz
Vstupní rozhovory se konají 20. 5. a 23. 5. 2013 v 18 hodin
Více informací na ala@julesajim.cz či www.julesajim.cz, www.podnikavaskola.cz
Další informace naleznete v přiloženém letáku.

TedxBrno – inspirativní konference 11. května (Divadlo Reduta,
Brno)
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TEDxBrno není jen další z řady konferencí, kterých jsme někteří zažili
desítky. Unikátní formát spojuje chytré, nápadité a komunikativní lidi
napříč oborovými škatulkami a dává jim možnost nahlížet za hranice
profesních světů, kde se obvykle pohybují. TEDx akce obvykle pokrývají
různorodá témata, která lze charakterizovat klíčovými slovy jako
tvořivost, společenství, otevřenost, odvaha, vize, splnění snu.
Přednášky striktně omezené 3 až 18 minutami propojují někdy vzdálené
ostrovy vědy, umění, podnikání a vůbec nápadů, které stojí za to si
vyměňovat. Často objevují nový pohled na známé věci a stírají prach v zákoutích mysli, kam jsme
se nepodívali od dětství. Více o prezentujících a účastnících naleznete na www.tedxbrno.cz.
Stovky zajímavých příspěvků z celého světa naleznete na www.ted.com (mnoho z nich má i české
titulky).

Příjemné jarní dny Vám za Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková

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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