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

11/2014

Milí učitelé a příznivci globálního rozvojového vzdělávání,
do prvních listopadových dní vám zasíláme informace o zajímavých vzdělávacích
seminářích (kdo chce kriticky myslet, ještě má šanci :-)) nebo oslavách Týdne globálního
vzdělávání.
Příjemné čtení vám za celé Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi přeje
Gabriela Štěpánková

OBSAH LISTOPADOVÉHO ČÍSLA
● Oslavte s námi Týden globálního vzdělávání
● Nabízíme vám Injekce kritického myšlení
● 18. listopadu zahajujeme pátý ročník kurzu Kritické myšlení a globální témata
● Semináře ARPOKu pro pedagogy zdarma
● Konference Rodiče vítáni: Jak zapojit rodinu do života školy
● Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke stažení

Oslavte s námi Týden globálního vzdělávání
Ve 47 zemích světa se od 15. do 23. listopadu chystá
oslava vzdělávání! Poprvé budeme slavit Týden
globálního vzdělávání i v ČR. Přidejte se v Praze, Brně,
Olomouci a Horním Maršově! Tématem je: Víme, co
jíme? Během tohoto týdne budete mít možnost zapojit se
do diskuzí, shlédnout zajímavé výstavy a filmy. Více o
programu naleznete již brzo na
www.globalnivzdelavani.cz. Brněnský program i zde.
Třem brněnským základním školám nabízíme zdarma
dva vzdělávací programy – Hořká chuť čokolády ai
Skvrny na banánech. Zájemci pište na
martina.pavlickova@nazemi.cz.

Nabízíme vám injekce kritického myšlení
Přijďte si pro svou dávku! Na přání absolventů
našich kurzů zahajujeme občasné otevřené lekce
kritického myšlení na globální či aktuální témata.
Přijďte si pro první injekci v úterý 11. listopadu od
18:00 do 20:30 hodin do Centra Syřiště v Brně,
Kounicova 42. Lektorují: Kristýna Hrubanová, Eva
Malířová
Registrujte se zde.
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18. listopadu zahajujeme pátý ročník kurzu Kritické myšlení a
globální témata
Máte poslední šanci přidat se k různorodé skupině
současných i budoucích pedagogů. Kurz vám mj.
pomůže logicky strukturovat systém výuky, naučí
vás přemýšlet nad dlouhodobým směřováním
studentů, vést je k samostatnému myšlení. V
neposlední řadě také povede k vašemu osobnímu
rozvoji a reflexi průběhu i dopadu vašich hodin.
Přihlášky posílejte na e-mail
vzdelavani@nazemi.cz. Více informací naleznete
zde.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
Semináře ARPOKu pro pedagogy zdarma
Hledáte inspiraci do výuky? Zajímají vás témata
jako odpovědný turismus, aktivní občanství nebo
propojenost světa? Tak neváhejte a přihlaste se
na semináře Poznáváme svět, které ARPOK
pořádá pro pedagogy ZŠ a SŠ zdarma. Více
informací naleznete na www.arpok.cz v sekci
aktuality.
Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím emailu, pište na petra.dostalova@arpok.cz. Do emailu prosím přidejte i osobní údaje, které budou
sloužit k vystavení vašeho certifikátu – jméno a
přijmení, datum narození, titul.

Konference Rodiče vítáni: Jak zapojit rodinu do života školy
Proč si rodiče zakládají vlastní školy, co všechno
obnáší život komunitní školy a jak ocení třídní
schůzky prarodiče? To vše a mnoho dalšího se
dozvíte na konferenci, která je věnována
možnostem spolupráce rodiny a školy. Na
konferenci vystoupí Kateřina Mrzenová, Petra
Zvolská a Jitka Štefková ze ZŠ Purkrabka. Akce
se uskuteční 5. listopadu 2014 v Otevřené
zahradě Nadace Partnerství v Brně. Více
informací se dozvíte zde.

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke
stažení
Stáhněte si zdarma čtyři výuková CD a využívejte
je ve výuce (je nutná pouze registrace uživatele
celého webu). Jde o jeden z výstupů projektu
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.
Projekt získal ocenění Eduína 2013. Jedná se o tři
výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ
(Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská
gramotnost a mediální výchova, Čtenářská
gramotnost a tvůrčí psaní) a jedno datové DVD s
elektronickou učebnicí čtenářské gramotnosti pro
žáky ZŠ (Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš).
Materiály ke stažení zde.
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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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