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

12/2013

Milí přátelé, učitelé, příznivci globálního rozvojového vzdělávání,
zasíláme vám prosincové novinky z oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a
činnosti Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi. Zároveň bychom vám rádi
popřáli klidný konec roku 2013 a v roce novém hodně inspirativních zážitků s vašimi žáky a
studenty.
Za Centrum globálního rozvojového vzdělávání
Kristýna Hrubanová
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Hledáme školy v okolí Brna do druhého ročníku projektu
Global Storylines
NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
MU hledá do druhého ročníku projektu Global
Storylines učitelky a učitele 1. stupně, kteří mají
zájem experimentovat s metodami, zajímají se o
globální témata a hledají způsoby, jak své žáky
vést k aktivnímu přístupu k řešení problémů,
spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Při
práci se Storylines jsou žáci i učitelé vtaženi do
příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou
až tří měsíců a nabízí příležitosti pro vzdělávací činnosti v různých předmětech. Příběh vytváří
bezpečné prostředí pro zkoumání náročných témat a otevírá prostor pro participaci - buduje
zodpovědnost žáků za dění kolem nich i ve světě.
Podívejte se, jak s Global Storylines pracují zapojené školy zde a zde. Nebo si poslechněte
reportáž Českého rozhlasu Brno.
Více informací najdete na www.nazemi.cz/vzdelavani. Kontakt: eva.malirova@nazemi.cz

Dokončili jsme manuál Očima hraček
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Po dlouhém období vymýšlení, pilotování a finalizování
vám jako malé předvánoční překvapení představujeme
Očima hraček, manuál ke vzdělávacímu programu pro
5. a 6. třídu. Program vede ke vzájemnému poznávání
žáků, rozmanitosti ve třídě i rozmanitého původu
hraček. Manuál si můžete objednat zde.

Metodické listy či výstava zdarma pro učitele, kteří chtějí
podporovat fair trade
Podporujte fair trade na vaší škole. Pomůžeme vám.
Poskytneme vám dva metodické listy (ke stažení zde a
zde) na téma fair trade nebo průvodce Učíme o fair
trade, který obsahuje tipy, jak toto téma přidávat do
výuky. Na svoji školu si rovněž můžete půjčit výstavu o
fair trade, v případě zájmu napište na
vystavy@nazemi.cz. Nabízíme vám také možnost stát
se Fairtradovou školou (www.fairtradoveskoly.cz).
Základní informace o kampani a užitečné tipy najdete v
Manuálu pro Fairtradové školy.
Pokud vás téma zajímá, doporučujeme vám odebírat
newsletter NaZemi (přihlášení na www.nazemi.cz),
novinky najdete na facebooku na
www.facebook.com/fairtradovamesta a
www.facebook.com/podporujifairtrade, mýty o fair trade na www.fairtrade.cz/myty.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z ČINNOSTI JINÝCH ORGANIZACÍ
Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!
Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí?
Zbrusu nová příručka pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ
„ Přehoď vyhýbku, nedívej se na svět černobíle! “ , kterou
vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER, obsahuje
jednoduché lekce s doprovodnými materiály, pracovními
listy a odkazy na externí materiály. Žákům usnadní
hledání odpovědí na složité otázky dnešního
propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové
kompetence žáků, především kompetenci komunikativní
(čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti,
diskuse, vyjádření názorů a argumentace atd.).
Naleznete zde i základní popis konceptu „ Filosofie pro
děti“ . Příručka je zdarma ke stažení zde.
SEVER dále zve všechny pedagogy na seminář k dané
příručce, který se bude konat 20. ledna od 9:00 do
13:00 hodin na Waldorfské ZŠ, Plovdivská 8, Brno.
Registrace do 14. ledna na
tomas.brabenec@ekologickavychova.cz.

Ceny Eduína 2013 – inovace ve vzdělávání
V listopadu vyhlásil EDUin, o.p.s. ve spolupráci s
českým Googlem výsledky prvního ročníku
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Eduíny – ceny za inovace ve vzdělávání.
Nominováno bylo 68 projektů a organizací.
Odborná porota hodnotila originalitu/inovativnost,
užitečnost, funkčnost a přenositelnost a na
základně těchto kritérii ocenila Zahradu hrou
(nadace Proměny), web www.ctenarskagramotnost.cz (Abeceda, o.s.) a projekt
Rodičovských kaváren (ZŠ Kunratice). Česká
společnost Google zvolila za nejlepší projekty
Khanovu školu, Paměť národa v mobilu (Post Bellum, o.s).a Techambition. A jaké projekty ocenila
veřejnost? To se dočtete zde.

Nová příručka Globální vzdělávání ve výuce – zdarma!
Teoretická příručka „Globální vzdělávání ve výuce“ je
určena především vysokoškolským pedagogům, kteří
plánují do své výuky zařadit globální dimenzi. Příručka
byla vytvořena týmem odborníků ve Velké Británii a
následně přeložena v rámci projektu Za změnou je
učitel. Na rozcestníku globálního rozvojového
vzdělávání si ji můžete zdarma stáhnout.
Praktické materiály do výuky pro různé stupně (taktéž
zdarma ke stažení) naleznete zde.

Inspirace pro čtenářské kluby!
V rámci projektu „Brána ke vzdělávání – školní
čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
vznikl portál www.ctenarskekluby.cz, kde
naleznete mnoho inspirace, jak podporovat
čtenářské dovednosti. Ve vybraných knihovnách
vznikly kluby pro děti, které jsou vedeny
zkušenými lektory a pedagogy. Náměty pro kluby
(např. anotace doporučených knih) a podrobně
zpracované lekce najdete zde.

Prosba – pomoc s dotazníkem (15 minut)
Organizace ARPOK z Olomouce mapuje situaci v
začleňování globálních témat do výuky na ZŠ a ŠŠ.
Jedním z cílů je identifikovat potřeby pedagogů a
rovněž překážky, které výuce dle jejich představ brání.
Prosí tímto o vyplnění dotazníku, který zabere max. 15
minut. Výsledky budou sloužit pro další práci v oblasti
globálního rozvojového vzdělávání, aby co nejvíce
reagovala na situaci ve školách a na potřeby pedagogů.
Uzávěrka je 12. 12. 2013 v 12.00 hodin. Dotazník
naleznete zde.
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www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru
Přihlašte 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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