
Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky

file:///C|/Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky_05_2018.html[16.5.2018 12:53:23]

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

05/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

rádi bychom vás upozornili na otevření dalšího běhu kurzu Kritické myšlení a globální
témata. Zároveň informujeme, že je opět online náš dokument Ve stínu Taj Mahalu.
Zajímat by vás také mohla atmosféra na základní škole Horka nad Moravou, kde na jimi
připravovanou Férovou snídani přišlo neuvěřitelných 428 lidí. Přinášíme rovněž tip na
učitelské lázně a komiksovou soutěž.

Příjemné jarní dny

Gabriela Štěpánková
NaZemi

OBSAH KVĚTNOVÉHO ČÍSLA

● Opět otevíráme kurz Kritické myšlení a globální témata
● Jak se šijí boty v Indii? Náš dokument je znovu online
● ZŠ Horka nad Moravou trhla rekord v počtu férově snídajících
● Doporučte studentům a studentkám komiksovou soutěž
● Zúčastněte se učitelských lázní Za hranice předmětů

 
Opět otevíráme kurz Kritické myšlení a globální témata

Potřebujete inspiraci jak strukturovat a plánovat
výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé
myšlení studentů a studentek?  Od října 2018
opět otevíráme kurz Kritické myšlení a globální
témata.  Účastníci a účastnice prožijí modelové
lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých
procesů učení a díky výměně zkušeností
nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si
osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního
učení pro práci s různými zdroji informací.
Kurz bude probíhat v Brně, je akreditovaný MŠMT
a lze jej  hradit z tzv. šablon. Lektorky: Petra
Frühbauerová a Eva Malířová.  Předběžné
přihlášky je možné posílat na

vzdelavani@nazemi.cz. Více informací najdete zde.

 Jak se šijí boty v Indii? Náš dokument je znovu online

Náš krátkometrážní dokument Ve stínu Taj
Mahalu (12 minut, česky) je opět online. Přečtěte
si,  co stálo za jeho natočením či si prohlédněte

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/7b64ca4bb601/uitelsk-lzn-komiksov-sout-kurz-kritickho-mylen-kvtnov-zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagoky?e=ed7dc89939
https://www.nazemi.cz/cs/vzdelavani
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
mailto:vzdelavani@nazemi.cz
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
https://www.nazemi.cz/cs/dokument-ve-stinu-taj-mahalu
https://www.nazemi.cz/cs/dokument-ve-stinu-taj-mahalu
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pár fotek ze zákulisí jeho vzniku. Samotný
dokument si můžete pustit zde. Dozvíte se, za
jakých podmínek šijí firmy jako například Baťa,
Deichmann nebo Lasocki v Indii svoje boty pro
evropský trh. Promítání filmu můžete doplnit naší
výstavou Poznej svoje boty, kterou zasíláme
pouze za poštovné. Hlouběji se tématu věnuje
také vzdělávací program Poznej svoje boty (k
objednání na školu) či stejnojmenná vzdělávací

lekce (ke stažení zdarma).

 ZŠ Horka nad Moravou trhla rekord v počtu férově snídajících

Minulou sobotu proběhla na 172 místech největší
akce na podporu fair trade v ČR – Férová
snídaně. Zúčastnilo se jí přes 8 000 lidí. Nejvíce
(428) jich přišlo na zahradu školy v Horkách nad
Moravou. „Byli jsme překvapení, kolik lidí přišlo.
Zaplnili jsme celou zahradu, atmosféru
zpříjemňovala i naše školní kapela. Snídani
připravovali hlavně žáci a žákyně devátého
ročníku. Ti společně se mnou a dalšími
pedagožkami napekli buchty, koláče, zeleninové
quiche, připravili pomazánky a mnoho dalšího.

Rodiče nám na přípravu poslali domácí vajíčka, místní mouku, fairtradové čokolády, na místě pak
sami vařili fairtradovou kávu,“ nastínila atmosféru tamní organizátorka, paní učitelka Kateřina
Lerchová ze ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Více se o Férové snídani můžete dočíst zde.

 VYBÍRÁME Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

 Doporučte studentům a studentkám komiksovou soutěž

ADRA vyhlašuje komiksovou soutěž „Promluv k
světu bublinou!“. Tématem jsou Cíle udržitelného
rozvoje. Úkolem soutěžících je představit formou
komiksu jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje,
které jsou rozčleněny do pěti kategorií:  Kvalitní
život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše
planeta a Bezpečný svět. V každé kategorii budou
vyhlášeni tři vítězové, kteří získají věcné ceny,
pozvánku na komiksový workshop se Štěpánkou
Jislovou a možnost vystavit svůj komiks v
pražském Skautském institutu. Přihlásit se může
kdokoliv od 12 do 26 let. Soutěž trvá do konce
října 2018. Přesné informace naleznete v
pravidlech.

 Zúčastněte se učitelských lázní Za hranice předmětů

Varianty (Člověk v tísni) zvou pedagogy a
pedagožky ZŠ a SŠ na zážitkový pobyt, jehož
cílem je především načerpat novou energii  a
inspiraci do dalšího školního roku. Dopřejte své
hlavě i tělu odpočinek v učitelských lázních!
Téma letošních lázní je Za hranice předmětů.
Zájemci o relaxaci v lázních přihlaste se nejpozději
do 31. května 2018 zde.

https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc
https://www.nazemi.cz/cs/poznej-sve-boty
https://www.nazemi.cz/cs/poznej-svoje-boty
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/vzdelavaci_lekce_poznej_sve_boty.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/vzdelavaci_lekce_poznej_sve_boty.pdf
https://www.ferovasnidane.cz/
https://www.ferovasnidane.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/pres-8-000-lidi-na-172-mistech-republiky-piknikovalo-na-podporu-pestitelu
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/kategorie-a-ceny
https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/kategorie-a-ceny
http://www.jislova.com/cs/
http://www.jislova.com/cs/
https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez/pravidla
https://www.varianty.cz/kurzy/432-ucitelske-lazne-aneb-za-hranice-predmetu
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www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru

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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