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

10/2014

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám podzimní
novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a činnosti Centra globálního
rozvojového vzdělávání NaZemi.
Příjemné čtení
Eva Malířová
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Večer pro odvážné s H. von Schönebeckem 30. 10. od 18:30
do 21:30 v Otevřené zahradě v Brně
Pochybujete o smyslu stávající podoby školy a
chcete tu svou měnit?
Hledáte, jak se cítit dobře při výchově svých dětí?
Pochybujete o efektivitě přípravy budoucích
učitelů?
Jste jen zvědaví?
Pak přijďte na na diskusní večer s Hubertem
von Schönebeckem, předním představitelem
tzv. postpedagogiky. Společně s dalšími hosty se
budeme kriticky zamýšlet nad tím, jak by mohla
vypadat škola, rodičovství či příprava učitelů,
pokud bychom se vzdali pedagogického vztahu k
dětem. Názory pana Schönebecka jsou leckdy provokativní a nonkonformní, nicméně vždy nutí k
přemýšlení o filosofii a praxi výchovy a vzdělávání a jsou zajímavou alternativou k hlavním
myšlenkovým proudům.
Více o teorii amikace.
Více o akci zde.
Registrujte se zde.

Podpůrná skupina pro učitele
Na Masarykově univerzitě ve spolupráci s lektory z
NaZemi se otevírá prostor, ve kterém si učitelé mohou
dobít baterky, nabrat inspiraci k řešení problémů a sdílet
radosti i starosti svého povolání. Vítáni jsou všichni
učitelé SŠ, ZŠ i lektoři bez ohledu na obor – začínající i
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všichni ti, kteří touží po změně. Více než na pokusy z
fyziky či témata z občanky se skupina zaměří na vnitřní
pohodu učitele a témata s ní související (např. budování
kvalitní atmosféry ve třídě i pracovním kolektivu, efektivní
komunikaci s rodiči, zvládání stresu, ...).
Setkání probíhají dvakrát měsíčně v úterní podvečery.
Více zde.

Nově ke stažení aktualizované manuály Svět v nákupním
košíku
Sedm let učilo pět ekocenter po České republice i naši
lekoři na školách programy o tom, jak jsme skrze věci
propojeni s lidmi na opačné straně světa a jak naše
chování a způsob života mohou ovlivňovat jejich
podmínky. Nyní můžete programy vyučovat sami.
Aktualizovali jsme podkladové informace k některým z
nich a dáváme je k dispozici ke stažení.
Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod
(aktualizováno)
Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce
(aktualizováno)
Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a
pracovní podmínky v textilním průmyslu
Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení
deštných pralesů (aktualizováno)
Coca-Colonizace. O nadnárodních společnostech
(nejen) v rozvojových zemích (aktualizováno)
Skvrny na banánech. Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům
Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje

Nahlédněte do metodiky Global Storyline: Obr dorazil i do
Nížkovic
Zveřejnili jsme první metodiku Global Storyline. V
praxi ji nově používá ZŠ a MŠ Nížkovice. Žáci i
učitelky vstoupili do příběhu Obr od Bodláčí hory
na adaptačním pobytu v Haluzicích. Krásné klidné
prostředí kolem haluzické hájenky a teplé
slunečné počasí bylo naprosto ideální pro cestu
za novým dobrodružstvím. Ze stránek školy:
„Obra se zatím nijak neobáváme, protože se
intenzivně zabýváme budováním naší vesnice.
Vymýšlíme, co všechno by se nám líbilo mít ve
vesnici a jak bude vypadat. Každý si už vyrobil
svůj domeček, ve kterém by rád bydlel a který
postavil do vesnice na místo, které si sám vybral.“ Více o projektu.
K praktickému použití metodiky je třeba absolvovat seminář, který nabídneme po novém roce.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Soutěž pro středoškoláky
Společensko-ekologický časopis Sedmá generace
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ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií
a Hnutím DUHA vyhlašuje soutěž pro
středoškoláky o nejlepší počin (esej, rozhovor,
fotoreportáž) na téma „Co vnímali moji rodiče jako
největší problém životního prostředí v roce 1989 a
co trápí mě?“
Uzávěrka soutěže je symbolicky 17. listopadu, v
porotě zasednou Hana Librová, Aleš Máchal,
Tereza Šimůnková, Petr Švec a Radovan Plášek.
Tři porotou nejlépe hodnocené texty budou
publikovány v Sedmé generaci a jejich autoři či autorky obdrží roční předplatné časopisu, tričko a
knihu dle vlastního výběru z Benefičního obchodu Hnutí DUHA. Více informací najdete zde.

Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – nové metody
v interkulturním vzdělávání
Multikulturní centrum Praha zve pedagogy SOŠ a
SOU na akreditovaný seminář MŠMT „Interkulturní
výchovou a prožitkem k toleranci“. Seznámíte se s
různými metodami interkulturního vzdělávání,
přínosy i riziky vybraných postupů. Vyzkoušíte si
aktivity, které budete moci použít ve výuce i mimo
ni. Dozvíte se, jak u žáků rozvíjet vědomí
multikulturality a provázanosti globalizovaného
světa, jak u nich posilovat sebereflexi a schopnost
zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření
vlastních názorů, postojů a hodnot. Přihlásit se
můžete na global.edu@mkc.cz nejpozději do 13.
10. 2014.

www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru
Přihlaste 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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