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

06/2013

Blíží se léto, kampaň Česko mluví o vzdělávání vrcholí a my využíváme poslední příležitosti
tohoto školního roku, abychom Vám nabídli tipy pro vzdělávání Vaše, Vašich žáků a
podněty k úvahám o způsobech a smyslu vzdělávání. Upozorňujeme také na zářijovou
konferenci „...aby peníze dávaly smysl“, která je v Česku první svého druhu.

OBSAH ČERVNOVÉHO ČÍSLA
● Červen v Syřišti: obnovitelná energie, domy z odpadu nebo debata o
konceptu Jamese Lovelocka
● Brno: Promítání filmu Krev v mobilech a beseda s Markétou Kutilovou
● Praha: Komponovaná výstava z Místa na místo a interaktivní objekty
Supermarket SVĚT (6.–28. června)
● Praha: Seminář Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci (5. června)
● Praha: Ochutnávka projektu La Ngonpo (19. června)
● Brno: 2. brněnské setkání EduForum (6. červen)
● Česko mluví: Konference výuka pro každé dítě v každé škole – 14. června v
DOX
● Česko mluví: Hlasujte, co máme umět po 9. třídě
● Učitelské lázně aneb Rozhlédni se (20. – 22. srpna 2013)
● Vyberte si čtení na léto: knihovnu NaZemi je možné navštívit i o prázdninách
● Brno: Konference o etických financích „...aby peníze dávaly smysl“ (12. – 13.
září)
● Co je potřeba udělat, aby vznikaly komunitní školy

Červen v Syřišti: obnovitelná energie, domy z odpadu nebo
debata o konceptu Jamese Lovelocka
Srdečně vás zveme do Centra Syřiště, místa
setkávání dobrovolníků a aktivních jedinců, kteří
se chtějí bavit o aktuálních společenských
otázkách a zároveň aktivně trávit svůj volný čas.
V červnu proběhnou tyto akce: Energetika ve
světle společenské proměny (přednáška) a Gaia
– živý organismus? (debata). A pokud vás zajímá
jak postavit dům ze starých pneumatik, PET lahví
nebo plechovek od piva, tak určitě přijďte na
promítání filmu Architekt odpadu o americkém
staviteli domů z odpadu Michaelovi Reynoldsovi.
Podrobnější informace naleznete zde.

Brno: Promítání Krev v mobilech a beseda s Markétou
Kutilovou (6. června)
Víte, co všechno se skrývá za výrobou mobilního
telefonu? Kolik lidí se do ní zapojuje a v jakých
podmínkách pracují? A proč je tak důležitý
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koltan, který se těží v Demokratické republice
Kongo? Toto a mnohem víc se dozvíte na
našem podvečerním promítání, po kterém
následuje diskuze s Markétou Kutilovou,
zakladatelkou mise Člověka v tísni v Kongu. Tato mise podporuje ženy, které byly znásilněny
rebely a kvůli tomu zapuzeny svými muži. Rozhovor s Markétou Kutilovou o Kongu, konžských
ženách a jejích zkušenostech z této mise najdete zde.
Na promítání a následnou diskuzi k filmu Krev v mobilu zve Kamenná, pracoviště školského
zařízení Lipka.
Vstup na akci je zdarma. Koná se 6. června v 18 hodin ve vzdělávacím centru Aleše Záveského
na Kamenné 20 v Brně. Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kala: lukas.kala@lipka.cz, tel.: 543 420 821.

Praha: Komponovaná výstava z Místa na místo a interaktivní
objekty Supermarket SVĚT (6. – 28. června)
Organizace ADRA Vás srdečně zve na
komponovanou výstavu výtvarných děl na téma
pohybu lidí a věcí v globalizovaném světě!
Výstava „Z MÍSTA NA MÍSTO“ s interaktivním
doprovodným programem pro školy a veřejnost
se zaměřuje na téma pohybu lidí a věcí v
dnešním propojeném světě. Ukazuje souvislosti
mezi naším každodenním životem a děním v
jiných částech světa, podporuje vnímání
rozmanitosti a solidarity v naší společnosti.
Na výstavě budou k vidění i interaktivní objekty
vystavované pod názvem Supermarket SVĚT,
které vytvořila organizace NaZemi. Pozvou Vás ke zkoumání věcí a globálních souvislostí jejich
výroby. S každodenním životem dětí z devíti tzv. rozvojových zemí Vás formou fotografií a obrázků
seznámí sekce Coulors of my life.
Podrobný doprovodný program a informace k rezervacím akcí pro školy naleznete zde. Více
informací zde.

Praha: seminář Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci
(5. června)
MKC Praha Vás srdečně zve na akreditovaný
seminář MŠMT „Interkulturní výchovou a
prožitkem k toleranci – nové metody v
interkulturním vzdělávání“, který proběhne ve
středu 5. 6. od 10 hodin ve Vodičkově 36, Praha
1. Délka semináře je 6 hodin. Účastníci se
seznámí s různými metodami práce v rámci
tématu interkulturního vzdělávání a také se zamyslí nad přínosy a riziky práce s tímto tématem.
Během semináře se pracuje s osobní zkušeností jednotlivých účastníků. Školení je pro účastníky
zdarma. Každý účastník dostane i metodické materiály projektu, ze kterých může čerpat pro svou
další práci s mládeží. Přihlášky a dotazy posílejte na adresu global.edu@mkc.cz.

Praha: Ochutnávka projektu La Ngonpo (19. června)
MKC Praha Vás zve na ukázkové lekce projektu
La Ngonpo, které proběhnou ve dnech 1. 6. a 19.
6. od 10 a 17 hodin v prostorách MKC Praha ve
Vodičkově 36 (Palác Lucerna). Součástí
programu bude i představení projektu partnerství
škol s Indií či Nepálem a společná analýza
výukové lekce. Neváhejte a přijďte si zažít na
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vlastní kůži zajímavé formy výuky! Dozvíte se
něco nového o sobě i o druhých a třeba získáte
inspiraci na další školní rok. Přihlášky a dotazy
posílejte na adresu global.edu@mkc.cz.

Brno: 2. brněnské setkání EduForum (6. červen)
Přijďte se dozvědět o 5 projektech ve vzdělávání.
EduForum je síť inovátorů ve vzdělávání. Na setkáních
se představují vzdělávací projekty. Jednoduchým, ale
účinným strukturováním večera 5 projektů - 5 minut
prezentace - 5 minut diskuze se zúčastnění dostávájí k
inspiracím, nápadům na spolupráci a k zajímavým vizím
a námětům pro směřování vzdělání v 21. století.
EduForum je příležitostí pro setkání s lidmi různého
zázemí od IT firmy po neziskový sektor.
6. června v 19 hodin v Otevřené zahradě Nadace
Partnerství na Údolní 33 v Brně.
Informace zde.

Česko mluví: Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole – 14.
června v DOX
Na konferenci budou předneseny závěry
kampaně Česko mluví o vzdělávání a veřejné
konzultace MŠMT k přípravě Strategie 2020.
Konference je jedinečná v tom, že ji organizují
neziskové organizace v přímé spolupráci s
MŠMT. Je třeba se předem registrovat na
stránce: www.ucimekvalitne.cz.
Kdy: 14. června 2013, 9:30 – 15:00 hodin
Kde: Centrum současného umění DOX,
Poupětova 1, Praha 7

Česko mluví: Hlasujte, co máme umět po 9. třídě
Na webu kampaně byla spuštěna druhá fáze
průzkumu o tom, co si v Česku myslíme, že by
měly děti po deváté třídě zvládat. Tedy jaké
činnosti, dovednosti a kompetence by měly ve
vyučování nahradit informace typu: kdy se narodil
Alois Jirásek a jak se jmenovali psi babičky
Boženy Němcové.
Návod pro spěchající:
- Navrhovali jste, co mají děti po deváté třídě
umět
- Vašich 345 příspěvků jsme rozdělili do osmi „profilů absolventa“
- Přečtěte si je a vyberte tři profily, které vám přijdou pro život nejdůležitější
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- Vybraným profilům dejte svůj hlas a případně komentujte hlasování v diskusi
- Na konci května zveřejníme pořadí profilů tak, jak jste pro ně hlasovali
Více zde.

Učitelské lázně aneb Rozhlédni se (20. – 22. srpna 2013)
Rádi se vracíte do krajiny svého dětství? Toužíte
prozkoumat nejen okolní krajinu, ale i tu vnitřní?
Pátráte po otiscích životních událostí v okolním
prostředí? Rádi sdílíte plody své práce s lidmi, kteří
prahnou po nové inspiraci jako Vy?
Pokud ano, zveme Vás na Učitelské lázně
vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk
v tísní, tentokrát s podtitulem Rozhlédni se…
Učitelské lázně jsou zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci
do dalšího školního roku! Dopřejte své hlavě i celému tělu odpočinek v Učitelských lázních!
Tématem letošních lázní je krajina vnitřní i vnější. Podíváme se na prostředí, ve kterém člověk žije,
z nejrůznějších úhlů pohledu, globálních i lokálních.
Více informací o Učitelských lázních naleznete zde.

Vyberte si čtení na léto: knihovnu NaZemi je možné navštívit i
o prázdninách
Přijďte si vybrat inspirativní čtení na léto z více
než 1 000 publikací věnovaných tématům jako je
globální rozvojové vzdělávání, odpovědná
spotřeba, fair trade nebo rozvojová spolupráce.
Knihovnu NaZemi můžete v červnu, červenci a
srpnu navštívit po předchozí domluvě. On-line
katalog a více informací naleznete zde.

Brno: Konference o etických financích „...aby peníze dávaly
smysl“ (12. – 13. září)
První konference o etických financích v České
republice je určena lidem, kterým není lhostejné,
jaký vliv mají peníze koncentrované v bankách
na budoucnost naší země.
Cílem konference je nastartovat proces vedoucí
ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými
finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně. Konference přivede do
Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenostmi. Zároveň
se konference zúčastní i domácí odborníci, aktivní skupiny i jednotlivci. Záleží jen na nás, zda se i
v Česku dočkáme možnosti eticky spořit a investovat.
Konferenci pořádá Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně společně s Trastem pro ekonomiku a společnost a Centrem pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy.
Kde: Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10
Více zde.

Co je potřeba udělat, aby vznikaly komunitní školy
Komunitní školy mohou řešit řadu aktuálních problémů
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českého vzdělávacího systému, např. sociální vylučování
dětí, šikanu apod. Středisko služeb školám a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno zpracovalo
Analýzu připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje
komunitních škol, která obsahuje např. 40 případových
studií komunitních škol, návrh systémového rámce
transformace škol na tuto organizační formu fungování školy
a nejvhodnější alternativu k ustavení pracovní pozice
komunitního koordinátora.

Přejeme Vám radostnou práci posledního měsíce a prázdninovou pohodu
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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