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

05/2014

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám květnové
novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání a činnosti Centra globálního
rozvojového vzdělávání NaZemi.
Za NaZemi krásné májové dny přeje
Gabriela Štěpánková

OBSAH KVĚTNOVÉHO ČÍSLA
● 10. května: Oslavte s námi Světový den pro fair trade
● 22. května: Světový den biodiverzity
● 17.–25. května: Týden v Brně s Louise Romain – trenérkou Nenásilné
komunikace
● Projekt „Architekti ve škole“
● Jules a Jim: Lektorská akademie 2014/2015
● Zářijový kurz: Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
● 12–18. května: Týden města v Brně

10. května: Oslavte s námi Světový den pro fair trade
V sobotu 10. května slavíme Světový den pro fair
trade. Využijte metodické lekce ke stažení a
představte studentům důvody, smysl a principy
fair trade. Přijďte také podpořit fair trade a lokální
produkci na společný piknik Férová snídaně ve
vašem městě, který se koná ve více než stovce
českých měst a obcí už tuto sobotu. Místo, které
je vám nejblíž, si můžete najít na
www.ferovasnidane.cz. Podívejte se na zvací
video k akci.

22. května: Světový den biodiverzity
Připomeňte si se studenty Světový den
biodiverzity promítáním a diskuzí nad
půlhodinovým filmem Semínka svobody. Film
pojednává o tom, jak malí pěstitelé v Indii a na
Srí Lance vidí dál než západní civilizace, chrání
rozmanitost semen a žijí udržitelný rozvoj.
Filmem provází světově proslulá indická
přírodovědkyně a ekoložka Vandana Shiva.
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17.–25. května: Týden v Brně s Louise Romain – trenérkou
Nenásilné komunikace
Jak být ve třídě skutečnou autoritou? Jak zvládat
konflikty ve třídě i v životě? Seznámení se a trénink
principů Nenásilné komunikace nabízí dva víkendové
workshopy či přednáška Louise.
Louise je pozoruhodná trenérka Nenásilné komunikace,
známá svým velmi přímým a energickým přístupem.
Jejím domovem je komunita v Peace Factory, v jižní
Francii, ale učí také v Africe a Asii. Nejraději pracuje s
učiteli a školami a pomáhá vytvářet lepší prostředí pro
učení.
Více o Louise.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Projekt „Architekti ve škole“
O tom, co je veřejný prostor, jak vzniká dům a k
čemu je dobrý urbanismus, se děti v mateřských,
základních i středních školách mohou dozvídat
díky hrám a dílnám iniciativy Architekti ve škole.
Na www.architektiveskole.cz najdete inspiraci v
podobě aktivit a plánů hodin, např. Mapa mého
město (pro MŠ) či hra Ostrovy (pro ZŠ), která
simuluje práci při tvorbě města včetně veřejných
prostorů. Hra ukazuje, že existují mezi domy
vztahy spoluvytvářející jiný druh prostoru –
veřejný prostor, který není určen pouze vztahy mezi objekty, ale i vnějšími vlivy a zejména lidmi.
Děti se zároveň učí, že tvorba města má svá pravidla a přibližuje profesi architekta/urbanisty. Hra
má proto dvě fáze: v první fázi vede děti k tomu, aby si vytvořily společný plán, který prodiskutují a
po jeho schválení jej v druhé fázi realizují.

Jules a Jim: Lektorská akademie 2014/2015
Varianty, vzdělávací program Člověka v tísni, ve
spolupráci s Britskou radou zve mimopražské učitele
občanské výchovy a jiných předmětů na SŠ na
akreditovaný 70hod kurz, který interaktivní a
sebezkušenostní formou zprostředkuje praktické
techniky, jak studenty vést k lepšímu poznání sebe
sama, rozvíjení vztahů ve svém okolí a k zapojení do
komunitního dění.
Kurz je postaven na několika metodických fázích:
• Fáze JÁ, ve které jde o prohloubení poznání sama
sebe, své vlastní identity a role v komunitě.
• Druhá fáze JÁ A TY je zaměřená na komunikaci a
vztahy s ostatními a na zlepšování schopností dialogu.
• Třetí fáze MY SPOLEČNĚ se věnuje pochopení vztahu mezi osobními, lokálními a globálními
vazbami a pochopení podstaty vztahu mezi celospolečenskou změnou a děním v komunitě.
• Poslední fáze je zaměřená na PLÁNOVÁNÍ společensky prospěšných PROJEKTŮ v komunitě.
Kurz bude probíhat ve dvou zářijových víkendech. Více informací zde.

12–18. května: Týden města v Brně
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Během Týdne města oživí obyvatelé Brna ulice a
náměstí kulturními a sousedskými aktivitami. V
tomto týdnu od 12. do 18. května 2014 je vítána
každá vaše činnost ve veřejném prostoru města
– ať spontánní či ohlášená. Na
www.tydenmesta.cz můžete najít seznam již
naplánovaných akcí, např. Tanec se semafory
(AVA), Tvorba laviček – architektonickodesignerská dílna (PARK), Poznej svět, poznej
sám sebe (AFS, Mezikulturní programy), 60
inspirací pro brněnský veřejný prostor (Nadace
Partnerství), Posezení v Bronxu a sběr židlí (Tripitaka), TIM hra (MU), Člověče, zastav se (Ratolest
Brno) a mnoho dalších.

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

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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