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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

doufám, že jste si o prázdninách příjemně odpočinuli a máte spoustu energie do nového
školního roku. Ať tak či onak opět vám přinášíme spoustu užitečných informací a tipů pro
vaši výuku. Plánovat vzdělávací lekce s ohledem na kritické myšlení vám může usnadnit
náš kurz Kritické myšlení a globální témata. Ve zpravodaji se také dočtete o akcích, které
můžete podnikat společně se studenty a studentkami jako jsou například Výstava na
stromech nebo aktivity, jež proběhnou v rámci Týdne globálního vzdělávání.

Přeji vám za celé NaZemi pohodový začátek školního roku

Gabriela Štěpánková
NaZemi
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 Jak si plánovat vzdělávací lekce s ohledem na kritické
myšlení? Inspirujte se na našem kurzu

Už se to blíží. Od října 2018 otevíráme další běh
kurzu Kritické myšlení a globální témata. Podívejte
se na video,  jak to na kurzu chodí a co vám může
přinést. Další informace včetně termínů a
přihlášek najdete tady. Na našem facebooku
hodnotili dřívější účastníci a účastnice kurz při
jeho sdílení například takto: „Mnoho mi rok s
kritickým myšlením dal, tak moc doporučuji…”
nebo „Já na tomto kurzu byla a byl skvělý.”

 Vystavujte se studenty a studentkami na stromech

Rádi byste zapojili studenty a studentky do
smysluplné akce ve veřejném prostoru? Nyní
máte možnost. Přihlaste se jako organizátoři

https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/05a01403427e/jak-si-plnovat-vuku-i-jak-uspodat-se-studenty-veejnou-akci-zijov-zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagoky?e=c97a627671
https://www.nazemi.cz/cs/vzdelavani
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
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Výstavy na stromech na
www.vystavanastromech.cz a plakáty s
fotografiemi, včetně organizačního manuálu, vám
zdarma zašleme. Výstava informuje o podmínkách
výroby našich bot a o lidech, kteří je šijí. Koná se
v desítkách parků po celé České republice již
čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne
důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé

ročníky se věnovaly pěstování kávy, banánů nebo pracovním podmínkám v koželužnách. K
výstavě připravujeme také vzdělávací lekci Botový byznys, která bude nejpozději na začátku října
zdarma ke stažení na našich webových stránkách.

 Týden globálního vzdělávání: jak změnit místo, kde žijete k
lepšímu

Co by se mělo změnit ve vašem městě či obci,
aby se stalo pohádkovým místem pro život?
Pojďte s námi a hlavně se studenty a studentkami
hledat odpovědi a navrhovat řešení v rámci
letošního Týdne globálního vzdělávání, který se
zaměří na 11. cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná
města a obce. Týden globálního vzdělávání má
letos podtitul „Jednej lokálně, mysli  globálně!“ a
proběhne od 19. do 25. listopadu, přičemž
hlavním dnem bude 21. listopad. Zapište si tento
den do diáře a zapojte se i vy se svými žáky!
Potřebné know how vám dodá náš manuál, jenž
budeme publikovat na našich webových stránkách
a v dalším zpravodaji.

 Zpravodaj SKAV: co hýbe světem vzdělávání?

Co podstatného se dělo v uplynulém školním roce
ve vzdělávání? Dočtete se ve Zpravodaji SKAV. Z
obsahu vybíráme například Strategii 2020,
Desatero principů ve vzdělávání, ohlédnutí za
kulatými stoly SKAV a EDUin či konferencí
Úspěch pro každého žáka. Zpravodaj vydává
platforma Stálá konference asociací ve
vzdělávání, jež sdružuje organizace usilující o
progresivní změny ve vzdělávání. NaZemi je
jednou z členských organizací SKAV.

 Inspirace pro dobrý volební program i praxi po volbách

Společnost EDUin vydala expertní dokument
Vzdělávání před-vším v každém regionu ČR,  který
přináší inspiraci v podobě konkrétních existujících
příkladů dobré praxe ve vzdělávání, jež lze
úspěšně realizovat přímo na komunální úrovni.
Pod dokumentem jsme podepsaní i my z NaZemi.
Pokud kandidujete, inspirujte se. Pokud ne,
podívejte se, co považujeme v oblasti vzdělávání
za důležité.

http://www.vystavanastromech.cz/
http://www.skav.cz/?page_id=1284
http://www.vystavanastromech.cz/
http://www.skav.cz/?page_id=1284
https://www.eduin.cz/tag/vzdelavaci-politika
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 VYBÍRÁME Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

 Letní škola rozvojové spolupráce

Ještě stále se můžete přihlásit na letošní ročník
Letní školy rozvojové spolupráce 2018, kterou od
3. do 7. září v Olomouci pořádá Katedra
rozvojových a environmentálních studií PřF UP.
Více informací a předběžný program najdete zde.
Těšit se můžete i na výukový program NaZemi
Poznej svoje boty.

 Postavme se za klima

Připojte se 8. září k celosvětové akci Rise For
Climate a postavte se za klima i v České
republice. Stovky tisíc lidí na všech kontinentech
planety budou druhou sobotu v září pořádat
manifestace, přednášky, happeningy, hry a další
různorodé akce tematicky spojené se změnami
klimatu. Chtějí tak přimět lokální politiky a firmy k
tomu, aby skutečně kladli  člověka a planetu před
finanční zisk a začali intenzivně pracovat na
klimatické spravedlnosti a skončili  s využíváním

fosilních paliv. Více informací najdete zde.

 Změna začíná tím, představit si tento svět jinak

Pokud je vám to sympatické, šiřte, prosím, mezi
svými studenty a studentkami následující
pozvánku:
Zajímáš se o aktivismus, politiku a veřejné dění
obecně? Staň se jedním z 20 mladých aktivních
lidi ve věku 15 až 23 let a přihlas se na
Akumulátor pořádaný Institutem aktivního
občanství. Zúčastni se pěti víkendových školení v
různých koutech ČR a vydej se na mezinárodní
exkurzi do Bruselu. Přihlášku je nutné zaslat do
10. září.

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!

https://www.eduin.cz/tag/vzdelavaci-politika
https://www.facebook.com/events/339594249902590/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1VshMvRmZQ4YyT5fABIsQ91F0hzU_YpzvLeCE3TrLjjHCizP3EyMHE5EskSBytma2UsYCcuj_KQbJ_tpUBrafT6BeakuffBraicHU7BBwCRX9xO9hv62Dzbpc1gRb-V2ZZ2g&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/1470943123052597/
https://www.aktivniobcanstvi.cz/akumulator/
https://www.facebook.com/events/339594249902590/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1VshMvRmZQ4YyT5fABIsQ91F0hzU_YpzvLeCE3TrLjjHCizP3EyMHE5EskSBytma2UsYCcuj_KQbJ_tpUBrafT6BeakuffBraicHU7BBwCRX9xO9hv62Dzbpc1gRb-V2ZZ2g&__tn__=K-R
http://www.development.upol.cz/projekty/letni-skola-rs/letni-skola-pro-studenty-vs/
https://www.nazemi.cz/cs/poznej-svoje-boty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Friseforclimate.org%2F&h=AT0q29LMl5BMtiK3BAo_aozYCYn3HHV35LWIHzFf56zptzshjkSq7BnHW-D5uFHP2FG2o4geN8lVzFeSOquHQ6hSAwMBrEwRnD2NINZAatsEnIYfH7t9wI5zMZ5pkm-j
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Friseforclimate.org%2F&h=AT0q29LMl5BMtiK3BAo_aozYCYn3HHV35LWIHzFf56zptzshjkSq7BnHW-D5uFHP2FG2o4geN8lVzFeSOquHQ6hSAwMBrEwRnD2NINZAatsEnIYfH7t9wI5zMZ5pkm-j
https://www.facebook.com/events/1470943123052597/
https://www.aktivniobcanstvi.cz/akumulator/
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/
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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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