Zpravodaj pro učitele
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám v letošním
školním roce poslední novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání a činnosti
Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.
Krásné prázdniny vám přeje celý tým
Centra globálního rozvojového vzdělávání

OBSAH ČERVNOVÉHO ČÍSLA
● Nestihli jste letos? Začněte po prázdninách s kurzem Kritické myšlení a
globální témata
● Připomeňte si se studenty a žáky Den boje proti dětské práci (12. 6.)
● Nové knihy v knihovně NaZemi
● Staňte se fanoušky NaZemi na facebooku
● Zářijový kurz: Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
● Učitelské lázně anebo HRA(nice) PRAVIDEL (19.–22. 8.)
● Cirkus vědy Masarykovy univerzity! (konference 18. 6.)
● Jak zapojit mladé lidi do života obce? Chuťovky...

Nestihli jste letos? Začněte po prázdninách s kurzem Kritické
myšlení a globální témata
Také v příštím školním roce otevřeme již pátý
ročník 64hod akreditovaného kurzu Kritické
myšlení a globální témata. Bude se konat od října
2014 do května 2015 (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. Letos jsme kurz
vedli také pro pedagogy katedry Sociologie na FSS MU v Brně.

Připomeňte si se studenty a žáky Den boje proti dětské práci
(12. 6.)
V aktivitě „Kdo rád kakao, vpřed“ studenti či žáci
prozkoumávají otázku, kdy je práce dětí přínosem a kdy
už je odsouzeníhodná. V rolích dětí z různých částí světa
mají studenti možnost zažít, jak odlišná situace rodin
ovlivňuje nutnost poslat pracovat děti a jaký vliv má tato
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práce na jejich život. Díky rozmanitosti rolí mohou
studenti reflektovat, že spokojenost je subjektivní. Aktivitu
můžete se studenty či žáky realizovat 12. 6., kdy si
připomínáme Den boje proti dětské práci. Stáhnout si ji
můžete zde.
Nebo si objednejte vzdělávací program „Hořká
chuť čokolády“ o dětské práci při pěstování kakaa na
vaši školu (určeno školám v Jihomoravském kraji). Nebo
si zdarma stáhněte manuál k programu v
angličtině s aktualizovanými daty v minulém roce.

Doporučujeme nové knihy v knihovně NaZemi
Naše knihovna na Kounicově 42 v Brně se
rozrostla o nové publikace, které vydala
organizace Lipka. Jsou určeny jak pro
specializovaná střediska enviromentální výchovy,
tak pro pedagogy středních škol, kteří chtějí
zpestřit svou výuku, zábavnou formou seznámit
studenty s aktuálními globálními problémy a s
možnostmi jejich aktivního řešení. Jedná se o čtyři
tříhodinové projekty v jednotlivých metodikách a
jejich "Nápadníky", které je volně doplňují.
Mobil: Co nevyčteMe z displeje
Manuál výukového programu na téma Globální problémy a Nápadník na téma Globální problémy
Nenechte se zastav(i)Ět!
Manuál výukového programu na téma Občanské angažovanost a Nápadník na téma Občanská
angažovanost
Máme na Zemi?
Manuál výukového programu na téma Ekosystémové služby a Nápadník na téma Ekosystémové
služby
100 lidí, 100 chutí
Manuál vůukového programu na téma Enviromentální aspekty potravin a Nápadník na téma
Enviromentální aspekty potravin

Staňte se fanoušky NaZemi na facebooku
Chcete dostávat nejnovější informace z NaZemi?
Pak zalajkujte stránku NaZemi na FB!
Samozřejmostí jsou tipy na zajímavá videa,
výzkumy a vše, co hýbe světem fair trade,
pracovních podmínek nebo globálním rozvojovým
vzděláváním. Získáte také průběžné informace o
dění v brněnském Centru Syřiště.
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VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Zářijový kurz: Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
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. Jde o cestu pro
učitele, pomocí které mohou se skupinou studentů
úspěšně zorganizovat společensky prospěšnou
akci v okolí jejich školy. Jedná se pravděpodobně
o poslední příležitost absolvovat tento kurz zdarma.
Kurz proběhne v Praze-Vinoři v těchto termínech: 11.–14. 9. (první část) a 28.–30. 9. (druhá část).
Přihlášky je možné posílat do 27. 6. (kapacita je omezena) na active.citizens@britishcouncil.cz.
Veškeré informace včetně přihlášky jsou k nalezení zde.

Učitelské lázně anebo HRA(nice) PRAVIDEL (19.–22. 8.)
Kdo nastavuje hranice hry? Kdy je potřeba
pravidla měnit? Kde hra končí a začínají hranice?
Varianty, vzdělávací sekce organizace Člověk v
tísni, zve všechny pedagogy na již tradiční letní
učitelské lázně, které se budou konat 19.– 22. 8. v
malebné jihočeské krajině. Letošním tématem jsou
hranice a pravidla. Přijďte si pohrát s pravidly, dřív
než to udělá někdo za vás! Přihlašování do konce
června. Další informace naleznete na tomto
odkazu.
Leták Učitelské lázně aneb HRA(nice) PRAVIDEL

Cirkus vědy Masarykovy univerzity! (konference 18. 6.)
Masarykova univerzita zve všechny SŠ pedagogy již na
druhý ročník vědecké konference. A čím se zde můžete
nechat inspirovat?
1. Vědecké projekty a pracoviště ze všech devíti fakult
MU budou představeny v univerzitním kině SCALA.
Přítomni budou zástupci jednotlivých fakult.
2. Netradiční a inspirativní představení budou čekat v
cirkusových stáncích s vědci předvádějící pokusy a
měření, jež si budete moci sami vyzkoušet. „Proč létají
věci těžší než vzduch?“, „Chemická kouzla“,
„Dokumentace artefaktu“, „Mé počítače mi rozumějí“ …
Pojďte se zase na chvíli vrátit do role žáků! Neformální
komunikaci doplní aktivita Think tank, kde budete moci
společně s kolegy a moderátory diskutovat o vašich zkušenostech z výuky.
3. Na poslední část programu se přesunete dle vlastních preferencí na přírodovědeckou fakultu
nebo na fakultu sociálních studií. Připraveny jsou workshopy, přednášky, diskuze a prohlídky.
Zajímá vás botanická zahrada, problematika energetické krize, mediální (ne)gramotnost či co dělají
parazitologové v Antarktidě?
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Vyberte si a inspirujte se!
V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte koordinátorku konference Janu Hájkovou na
hajkova@rect.muni.cz nebo +420 777 661 294.

Vyjádřete se ke Strategii vzdělávání 2020
Ministerstvo školství poslalo do připomínkového
řízení dokument, který určí směr a priority
českého vzdělávání. Tisková zpráva EDUin
vysvětluje, proč je důležité tuto možnost
nepropásnout a nabízí dokument ke stažení. O
představení Strategie 2020 informovala ČT24,
nekonstruktivně ji komentovala Anna Putnová z
TOP 09.

Jak zapojit mladé lidi do života obce? Chuťovky...
V listopadu 2013 uspořádaly různorodé neziskové
organizace společnou konferenci Propojme se!
Každá z těchto organizací nabízí některý z
programů propojující žáky, učitele, obce a rodiče.
Cílem konference bylo přesvědčit zástupce
samospráv a škol, že taková práce má smysl,
prospívá dětem, zvyšuje jejich povědomí o místě
a zapojení se do života obce. Ochutnejte nyní i vy
14 příběhů, které vás mohou inspirovat a ukázat,
že spolupráce obcí a měst s mladými lidmi je
nejen užitečná, ale přináší i nečekané zisky a milá
překvapení. Přejeme vám příjemnou ochutnávku!

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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