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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

před prázdninami bychom vás rádi upozornili na náš kurz kritického myšlení, jehož další
běh otevíráme od podzimu. Přečíst si můžete také naši výroční zprávu za rok 2017. Zveme
vás rovněž hned na dvě letní školy, jednu pořádá Katedra rozvojových a environmentálních
studií Univerzity Palackého v Olomouci a druhou Národní institut pro vzdělávání. 

Ozveme se vám opět po prázdninové pauze. Pěkné léto!

Gabriela Štěpánková
NaZemi
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 Pusťte si video pozvánku na kurz kritického myšlení

Podívejte se na krátké video představující, jak to
chodí na kurzech kritického myšlení pořádaných
naší organizací. Kurzy s názvem Kritické myšlení
a globální témata jsou určené jak pedagogům a
pedagožkám, tak všem, kteří chtějí například
pochopit, jak naše vnitřní schémata ovlivňují naše
vnímání a následné jednání a rozhodování. Od
října 2018 vypisujeme nový běh kurzu.
Podrobnější informace najdete tady nebo v letáku
ke stažení zde.

 Navštivte Obchod NaZemi i o prázdninách

Nakoupit fairtradové dobroty (Fair Café, čaje a
čokolády) si u nás můžete i o prázdninách. V
našem fairtradovém Obchodě NaZemi na
Kounicově 42 tu pro vás  budeme vždy v úterý,
středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Jen první
červencový týden (2. až 8. července), vzhledem
ke svátečním dnům, budeme mít celý týden
zavřeno. Na e-shopu můžete samozřejmě
objednávat nepřetržitě.

https://www.youtube.com/watch?v=KcBt8uoNls4&t=62s
https://obchod.nazemi.cz/
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/a4ed888ec8fc/zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagozky_062018?e=c97a627671
https://www.youtube.com/watch?v=KcBt8uoNls4&t=62s
https://www.nazemi.cz/kriticke-mysleni
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/prednasky/kurz_km_2018_2019.pdf
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
https://obchod.nazemi.cz/6-caje
https://obchod.nazemi.cz/7-cokolady
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/
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 Co jsme dělali v NaZemi

Podívejte se na fotografie a přečtěte si stručné
texty o nejdůležitějších aktivitách, kterým jsme se
v loňském roce věnovali. Aneb právě jsme vydali
naši výroční zprávu  za rok 2017.

 Letní škola rozvojové spolupráce

Katedra rozvojových a environmentálních studií
Univerzity Palackého v Olomouci letos pořádá již
21. ročník Letní školy rozvojové spolupráce. Koná
se v Olomouci  od 2. do 7. září 2018. Cílem letní
školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci prostřednictvím
různých aktérů – neziskových organizací, státní
správy, soukromých firem či mezinárodních
organizací. Program obsahuje praktické
workshopy a přednášky hostů – předních
odborníků působících v této oblasti. Deadline pro

přihlašování je 31. července 2018. Více informací a přihlášku naleznete zde.

 Letní škola GRV: Výchova k odpovědnému občanství

Cílem Letní školy je dle Národního institutu pro
vzdělávání, který akci pořádá, seznámit účastníky
a účastnice s problematikou globálního
rozvojového vzdělávání a prohloubit jejich znalosti
zvláště v oblastech mediální a ekologické
výchovy. Prázdninový pobyt je vhodný pro
všechny učitele, pedagogy volného času,
vychovatele a pracovníky neziskového sektoru. Je
zdarma a koná se od 16. do 20. července 2018 v
rekreačním zařízení V Zátiší v Rumburku. Více
informací najdete zde.
 

 

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

https://www.nazemi.cz/sites/default/files/nazemi_vyrocni_zprava_2017.pdf
http://www.development.upol.cz/projekty/letni-skola-rs/letni-skola-pro-studenty-vs/
http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1524-zdarma-letni-skola-globalniho-rozvojoveho-vzdelavani
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/nazemi_vyrocni_zprava_2017.pdf
http://www.development.upol.cz/projekty/letni-skola-rs/letni-skola-pro-studenty-vs/
http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1524-zdarma-letni-skola-globalniho-rozvojoveho-vzdelavani
http://www.nazemi.cz/
http://www.globalissues.eu/
http://www.facebook.com/nazemicz
https://twitter.com/nazemicz
https://twitter.com/nazemicz
http://www.nazemi.cz/cs/newsletter
http://obchod.nazemi.cz/
http://obchod.nazemi.cz/
https://nazemi.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=0588e6b1f6b3aa208e110812d&id=e69d449a76&e=c97a627671&c=13ba8d651b
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NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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