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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

nechte se inspirovat! Třeba jak oslavit se svými studenty a studentkami blížící se Světový
den vody. Jak hodnotit jinak než známkami a proč vlastně. Jak začlenit kritické myšlení do
výuky či jak facilitovat poradní kruhy ve třídě či v jiném kolektivu.

Příjemné inspirativní čtení

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz
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 Oslavte se svými studenty a studentkami Světový den vody

Světový den vody se každoročně slaví 22. března.
Rádi byste, aby vaši studenti a studentky získali
přehled o environmentálních, sociálních a
ekonomických problémech s vodou? Pak si
objednejte náš vzdělávací program „Kdo je za
vodou“. Studenti a studentky díky němu zmapují
místa a příčiny nedostatku pitné vody. Společně
zauvažují, jak se dají problémy s vodou řešit a zda
k jejich řešení můžeme přispívat i my. Více
informací najdete zde.

 Jak hodnotit jinak než známkami? A proč vlastně?

Většina dětí a mladých lidí si na konci ledna
odnesla domů hodnocení v podobě známek, které
sice pro mnohé jsou jasným ukazatelem o
studijním (ne)úspěchu, k rozvoji osobnosti a
posunu dětí toho ale moc neřeknou. Proto máme
radost, že společně s organizací Lipka rozjíždíme
projekt zaměřený na formativní hodnocení, jež
poskytuje průběžnou zpětnou vazbu, pomáhá
rozvoji každého dítěte a ovlivňuje nejen kvalitu
vzdělávacího procesu, ale také vztahy a celkové
klima školy. Více informací se dočtete zde.

https://www.nazemi.cz/cs/kdo-je-za-vodou
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/2de02c6fe88f/zpravodaj-pro-pedagogy-unor2019?e=c97a627671
https://www.nazemi.cz/cs
https://www.nazemi.cz/cs/kdo-je-za-vodou
https://www.facebook.com/Lipka.cz
https://www.nazemi.cz/cs/jak-hodnotit-jinak
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 Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

 Jak začlenit kritické myšlení do výuky

Rádi byste podnítili své žáky a žákyně ke
kritickému uvažování a řešení problémů? Chcete
vědět, jak zapojit celou skupinu do diskuse a
zároveň udržet pozornost k tématu? Vyzkoušet si
praktické aktivity a ušetřit si práci s přípravou? V
ARPOKu hledají 20 pedagogů/žek ZŠ a SŠ z
Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří se
chtějí seznámit s metodikou British Council pro
začlenění kritického myšlení a dovednosti řešení
problémů do každodenní výuky. Více informací
naleznete zde.

 Seminář: Poradní kruhy ve vzdělávání

Naučte se facilitovat poradní kruhy ve třídě, ve
škole, s kolegy, v organizacích pracujících s dětmi,
v rodině i ve vrstevnických skupinách. Seminář je
prakticky zaměřený, účastníci a účastnice se
seznámí s historií a základy kruhových technik,
jejich různými podobami a formami. Naučí se, jak
formulovat vhodné téma a jak využívat poradní
kruh pro dosažení akademických cílů, k rozvoji
sociálně-emocionálních dovedností, k učení
řízenému samotnými žáky a žákyněmi, k podpoře
lídrů z řad mladých lidí. Více informací najdete

zde.

 Přihlaste se na školní projekce filmů z festivalu Jeden svět

Již 21. ročník festivalu Jeden svět letos otevře
témata globálních změn klimatu, sociálních sítí a
mediální gramotnosti, osobnostní a sociální
výchovy, multikulturní výchovy či
nedemokratických režimů. Jako každý rok
umožňuje pedagogům a pedagožkám objednat si
školní projekce. Ty jsou rozděleny dle věkových
kategorií.
Konkrétní filmy najdete v programu tady.
Informace o přihlašování naleznete zde.
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Twitteru | NaZemi na Instagramu
Přihlaste si i náš Newsletter NaZemi či Zpravodaj Obchodu NaZemi.

Jsme pro vás užiteční? Podpořte nás nákupem v našem fairtradovém
obchodě!

Kontakty, na které tento zpravodaj rozesíláme, jsme získali na základě dřívější spolupráce či e-
mailové komunikace. Odhlásit z adresáře NaZemi.

Naše adresa: 
NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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