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

11/2013

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání, zasíláme vám listopadové
novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a činnosti Centra globálního
rozvojového vzdělávání NaZemi.
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Obři v Bodlákově! Také na ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice
pracují s globálním příběhem.
„Až budeme dospělí, kdyby nějaký obrolog
existoval, tak je to zkušenost, jak se s ním
pobavit,“ reflektoval po vyučování desetiletý
Marek zkušenost své postavy třicetiletého
bankéře Martina. Třída v roli občanů Bodlákova
se tentokrát setkala s expertkou obroložkou a
měla se posléze rozhodnout, zda přijme její
služby. Paní s třemi vysokými školami se jim v
diskuzi nezdála. „Když nevíme, kolik má roků, tak
nevíme, od kolika to studovala. Kdyby měla 20,
28, 32, tak by studovala v 11 letech a to je
divný,“ přemýšlí jedna z žaček. Žáci se tak cvičili
v kritickém myšlení, rozhodování a ve vyjádření zdvořilého odmítnutí. Příběh o Obrovi, se kterým,
zdá se, bude soužití problematické, je součástí projektu Global Storylines.
Další dění v Bodlákově můžete sledovat na stránkách, které zřídili žáci. Mimo jiné se tak s
příběhem do výuky dostalo téma bezpečnosti na internetu.

Hledáme nové školy v okolí Brna pro projekt Global Storylines
„Děti v rolích se změní, každá situace nabyde
vážnosti, snaží se jednat jako dospělí, změní
slovník, jsou důležití lidi z Bodlákova, kteří se
snaží vyřešit problém.“ (Martina Garycová,
učitelka na ZŠ a MŠ, Ivančice – Řeznovice)
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Chcete své žáky již na prvním stupni vést ke
kritickému myšlení a k přijímání odpovědnosti za
dění kolem sebe? To vše tak, aby je to bavilo a
viděli v tom smysl?
Přidejte se do druhého ročníku projektu. Zapojení
učitelé projdou přípravnými semináři, s kolegy se
zapojených škol si poskytují podporu a inspiraci při hledání cest k integrované výuce s globálními
přesahy.
Více informací zde. Kontakt: eva.malirova@nazemi.cz.

Ještě je možnost přihlásit se do kurzu Kritické myšlení a
globální témata 2013/14
Jak v diskuzích, při psaní a čtení rozvíjet ve
výuce kritické myšlení? První setkání kurzu
určeného pedagogům, lektorům a studentům
doktorandského studia různých oborů se
uskuteční 18. 11. v Brně.
Přihlášky posílejte na e-mail
vzdelavani@nazemi.cz.
Kurz propojuje základní program Čtením a
psaním ke kritickému myšlení s komplexními
tématy globálního vzdělávání, jako např. rozvoj,
obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.
Jak hodnotí kurz jeho účastníci:
„Mnohem lépe chápu, jaké překážky musí zdolat žáci při práci v mých hodinách. Dávám si
mnohonásobně větší práci se zadáváním, mnohem víc si hlídám konec, častěji se vracím k
reflexím, ještě víc než dříve vnímám učivo jako prostředek, nikoliv jako cíl. Významné pro mne
bylo praktické provádění všech aktivit, že jsem si skutečně na vlastní kůži, mozek, srdce i duši
mohla (a často musela) vyzkoušet, jak to funguje.“ Miriam Kuczmanová, Gymnázium Holešov
Kurz je akreditován MŠMT, více informací najdete zde.

Trénink proti rasismu 4. – 6. 12. v Brně
Jak mohu účinně zasahovat proti rasismu v
každodenních situacích?
Této otázce se věnuje praktický seminář s lektory
Austen P. Brandtem a Mutlu Ergün-Hamazem z
organizace Phoenix ve dnech 4. – 6. 12. v Brně.
Seminář je v angličtině.
Více informací zde.
Cena 1 000 Kč včetně jídla (díky podpoře České
rozvojové agentury).
Registrujte se do 18. 11. zde.

Listopad v Centru Syřiště: Promítání filmu Všichni spolu
Portrét několika dětí, kteří na základní škole v Berg Fidelu (čtvrti
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německého Münsteru) získávají znalosti i sociální dovednosti, ukazuje,
co to znamená moderní vzdělávání a co se stane, když i
znevýhodněné dítě dostane šanci. Přesné datum promítání naleznete v
nejbližších dnech na stránkách www.nazemi.cz. Zde se také můžete
podívat na další program připravovaný v Centru Syřiště.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ A MATERIÁLŮ JINÝCH
ORGANIZACÍ
Týden pro inkluzi 4. – 10. 11.
Můžou se všechny děti vzdělávat a hrát si společně?
Můžeme se navzájem obohatit? Všichni rodiče a učitelé
jsou zváni na akce v rámci Týdne pro inkluzi, kterou
pořádají sdružení Člověk v tísni a Rytmus. Cílem je
podpořit zapojování žáků se znevýhodněním do škol
hlavního vzdělávacího proudu a běžných volnočasových
aktivit. Můžete si vybrat z bohaté nabídky akcí v Praze.
Na www.tydenproinkluzi.cz naleznete nápady na inkluzi
pro mateřské, základní a střední školy, pro jiné vzdělávací instituce a média. Více informací zde v
pozvánce.

Web plný nápadů ke čtenářské gramotnosti!
Občanské sdružení ABECEDA připravilo pro učitele web plný
inspirace www.ctenarska-gramotnost.cz, který byl právem
nominován na cenu Eduína 2013. Učitelé zde najdou jak teorii,
tak i praktické tipy k následujícím tématům: čtenářská
gramotnost, tvůrčí psaní, projektové vyučování a mediální
výchova. Máte-li např. chuť vylepšit vaši školní knihovnu,
podporu najdete zde. Registrovat se zdarma můžete i do online
kurzů.

Soutěž Umíš učit? Ukaž se!
Videa z dílny „Khan academy” (Khanovy školy)
se již proslavila na celém světě a jejich české
překlady nalezneme na www.khanovaskola.cz.
Videa jsou koncipována tak, jako kdyby učitel
seděl vedle vás a vysvětloval vám řešení
příkladu na listu papíru. Výuka ve škole je pak
„převrácená” – učitel už jen se žáky diskutuje o jejich nových poznatcích a dovysvětluje
nejasnosti. Nyní i čeští žáci mají možnost přispět svými videi a vyhrát tak ceny v hodnotě 10 tisíc
Kč. Více informací naleznete zde. Chcete-li se dozvědět více o cílech a principech Khanovy školy,
můžete se zúčastnit pražského workshopu 16. listopadu či wikikonference 30. listopadu.

Občanem v EU: budoucnost a výzvy. Metodiky pro
středoškolské učitele občanské výchovy a ZSV, dějepisu a
zeměpisu
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Přemýšlíte jak zatraktivnit výuku o Evropské unii,
tak aby se studenti něco dozvěděli a zároveň se
na výuce aktivně podíleli? Vyzkoušejte osm
nových výukových lekcí a materiálů, které se
věnují aktuálním a kontroverzním tématům
spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou
koncipované tak, aby vedly studenty k
individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi.
Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a
hotové názory, ale naopak pomoci studentům o
problémech kriticky přemýšlet z různých úhlů pohledu. Zároveň s tím lekce přispívají k rozvoji
aktivního evropského občanství žáků středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím
se o fakta a porozumění.

Pěkný dušičkový čas 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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