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,
do konce roku ještě můžete přijít na naši injekci kritického myšlení, přihlásit se do nového
běhu výuky příběhem či si objednat publikaci pro globální rozvojové vzdělávání na ZŠ a
SŠ, na které jsme se podíleli. Přejeme Vám krásný advent, příjemně strávené Vánoce a
těšíme se na viděnou v novém roce.
Za Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
Gabriela Štěpánková
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Global Storylines v roce 2015: zapojit se můžete i vy
Jste učiteli 1. stupně a máte chuť dlouhodobě
pracovat s příběhem, jenž klade před žáky v rolích
problémy a výzvy, které musí jako členové fiktivní
komunity řešit? Výuka příběhem vede žáky k
aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci,
solidaritě a empatii s druhými. Pro spolupráci v
roce 2015 hledáme poprvé školy i mimo
Jihomoravský kraj. Pokud máte zájem se zapojit,
kontaktujte Evu Malířovou na
eva.malirova@nazemi.cz nebo telefonicky na
+420 774 437 377. Přihlašování je možné do 31.
1. 2015.
Více informací najdete zde.

Návštěva obrologa v Nížkovicích: zkušenosti s global
storylines
Jak poznáme, jestli je obr hodný nebo zlý? Jak
se domluvit s obrem? Jak se obra zbavit?Jak se
obři rozmnožují? Takové, a mnoho dalších
otázek si připravily děti ze ZŠ Nížkovice v rolích
občanů Bodláčkova pro obrologa, tedy odborníka
na obry. Ten jim měl pomoci vyřešit jejich
problém s obrem, který se údajně usídlil poblíž
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vesnice.
V Nížkovicích letos v rámci Global Storylines
pracují s příběhem Obr od Bodláčí hory společně
děti 1.– 5. třídy a také děti v mateřské škole.
Přínosy práce s příběhem popisují učitelé
například takto: „Děti v roli dělají věci, které by jinak nedělaly….Jako Petr, který dnes chtěl zkusit,
a zvládl to, nastolit ticho ve třídě. Nebo dívky z první třídy, která si chtěla zkusit roli starostky.“ Jak
se občané s přítomností obra vyrovnají můžete sledovat na webu školy.

Nabízíme vám injekce kritického myšlení
Na přání absolventů našich kurzů jsme zahájili
občasné otevřené lekce kritického myšlení na
globální či aktuální témata. Přijďte si pro svou
dávku ve čtvrtek 18. prosince od 17:00 do 19:30
hodin do Centra Syřiště v Brně, Kounicova 42.
Lektorují: Kristýna Hrubanová, Eva Malířová
Registrujte se zde.

Podíleli jsme se na nové publikaci vydané ARPOKem
JONÁŠ CESTUJE – PROGRAMY GLOBÁLNÍHO
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ,
SŠ (Kristýna Hrubanová, Eva Malířová, Eva Štefková)
Hravá publikace určená ke globálnímu rozvojovému vzdělávání
dětí ve věku 11–15 let. Prostřednictvím tématu cestování se
děti ve výukových aktivitách setkávají s různými globálními
problémy a dilematy, které je v praktických situacích vedou ke
kritickému myšlení a odpovědnému rozhodování.

E-learning o globálních tématech zdarma!
Jak funguje světový obchod? Co vše se skrývá
pod pojmem „rozvoj“? Co je to občanská
společnost? Máte-li chuť se zábavnou formou
dozvědět více o globálních tématech, klikněte na
http://monda.eu/cs a zdarma se zaregistrujte.
Jedenáct tematických modulů bylo vytvořeno
rakouskými a slovenskými odborníky a každé
téma je pojato jedinečně. Spokojeni proto budou
všichni – od studentů středních či vysokých škol
až po učitele, kteří zde mohou najít inspiraci (např.
videa, myšlenky, otázky či zdroje) pro svou výuku.
Časová náročnost je 2 až 3 hodiny na jeden
modul. Zapojte se!
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Fairtradové vánoční dárky z NaZemi zahřejí hned dvakrát
Máme pro vás pár tipů z fairtradového Obchodu
NaZemi (e-shop či obchod na Pekařské 22 v
Brně) na vánoční dárky. Doporučujeme jednak
naše výborné Fair Café, které máme nově i mleté
(250 g), a dále celou řadu našich vlastních čajů
Fair Tea (Gunpowder, Darjeeling, Korakundah,
Earl Grey a Rooibos). V obchodě najdete také
hračky, šperky, šály, peněženky a mnoho dalšího.
Máme také pěkné dárkové balíčky – už hotové
nebo vám je můžeme sestavit na míru. Veškeré
zisky z prodeje využíváme na financování našich
neziskových aktivit.

Každý je zodpovědný sám za sebe. Dejte dítěti důvěru
V říjnu přijel do Brna přední představitel tzv.
postpedagogiky Hubertus von Schönebeck.
Účastníci odcházeli z jeho interaktivní přednášky s
mnoha myšlenkami a nedopovězenými otázkami.
Německý pedagog hovořil o vztahu dítěte a
dospělého, představil s tím související teorii a
praxi amikace a celkově zasvětil účastníky do
svého alternativního pohledu na svět. Jeho
přednášku si můžete poslechnout z audiozáznamu
zde.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ
GLEN 2015
Zajímají vás globální souvislosti, je vám mezi 21–
30 lety a zároveň toužíte po pracovní zkušenosti z
neziskové organizace působící v Maroku, Barmě,
Indii, Etiopii, Gruzii, Keni či Azerbajdžánu?
Přihlašte se do ročního cyklu globálního učení
programu GLEN. V rámci GLENu vás budou
čekat 3 semináře, 3měsíční stáž v neziskové
organizaci a navazující aktivity globálního
vzdělávání. Přihlášky jsou otevřené do 11. 1.
2015. Veškeré informace pro přihlášení je možné
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najít zde. V Brně v Centru Syřiště na Kounicově
42 můžete rovněž ve čtvrtek 11. prosince navštívit večer o globálním vzdělávání v Jihoafrické
republice a Gruzii očima stážistek programu GLEN. Více info zde.

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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