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Jak posilovat kompetence globálního občanství u mladých lidí, jak s žáky a žákyněmi
realizovat veřejnou akci, jak u studentů a studentek podporovat kritické myšlení? Všechno
to a mnoho dalšího najdete v našem říjnovém čísle zpravodaje. Zveme vás rovněž na
Národní fairtradovou konferenci, na níž se můžete inspirovat, jak se stát Fairtradovou
školou. V neposlední řadě bychom vás také chtěli upozornit na Výstavu na stromech o
podmínkách výroby bot, na kterou můžete se svými žáky a žákyněmi zavítat do 70 parků
napříč republikou ještě do soboty 13. října. Připravili  jsme k ní i vzdělávací metodiku, kterou
si můžete stáhnout zdarma.

Za celé NaZemi vám přeji příjemné podzimní dny
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz
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 Pro velký zájem otevíráme druhý běh kurzu Kritické myšlení a
globální témata

Ještě máme posledních pár volných míst v kurzu
Kritické myšlení a globální témata. Z důvodu
velkého zájmu jsme otevřeli dva běhy kurzu,
můžete si vybrat, který vám více vyhovuje. Obsah
kurzů je stejný, liší se jen data konání. Kurz vám
usnadní strukturování a plánování výuky a přinese
vám inspiraci jak podporovat samostatnost a
nezávislé myšlení studentů a studentek. Co
dalšího vám kurz může přinést, zjistíte v našem
videu.

Podrobnosti s odkazem na online přihlášky do
obou běhů najdete tady.

 Navštivte se studenty a studentkami naši výstavu a využijte k
tomu i vzdělávací metodiku

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/cbae8dd7c42e/navtivte-se-studenty-vstavu-a-vyuijte-k-tomu-i-vzdlvac-metodiku-jnov-zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagoky?e=c97a627671
https://www.nazemi.cz/cs/vzdelavani
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KcBt8uoNls4
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni-2018-2019
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Ještě do soboty 13. října máte možnost se svými
studenty a studentkami navštívit Výstavu na
stromech zabývající se podmínkami výroby našich
bot. Speciálně pro vás, pedagogy a pedagožky,
jsme k výstavě připravili i vzdělávací lekci Naše
boty, která je zdarma ke stažení na našich
stránkách. Najděte si na
www.vystavanastromech.cz nejbližší park, kde se
výstava koná. Výstavu je také možné si zdarma
objednat (platíte pouze poštovné) přímo na vaši
školu.

 Chcete se stát Fairtradovou školou? Přijďte se inspirovat na
konferenci

V rámci kampaně Fairtradová města a školy
připravujeme na podzim letošního roku
uspořádání již čtvrté Národní fairtradové
konference. Ta je určena členům a členkám řících
skupin z měst a škol, ale je otevřena i těm, kteří o
status Fairtradové školy usilují nebo o něm
uvažují. Přijďte se inspirovat! Program a
registrační formulář najdete zde. Konference se

koná 6. listopadu v Brně. Hlásit se je možné do 15. října.

 Jak s žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním
přesahem

Nabídněte žákům a žákyním možnost zapojit se
do Týdne globálního vzdělávání. Můžete pracovat
s celou třídou nebo jen s menším týmem 3 až 5
žáků či žákyň, kteří mají zájem. Ti by si měli
odpovědět na otázku „Co by se mělo v našem
městě či obci změnit, aby se stalo ideálním
místem pro život?“ a následně pak realizovat akci
v propojení s místem, či obcí, kde stojí vaše škola
nebo kde žijete.

Akce by měla mít mimoškolní přesah. Více se
dozvíte zde.

 Získali jsme cenu za projekt Skauti na Zemi

Náš skautský projekt Skauti na Zemi vyhrál cenu
Global Education Innovation Award, kterou
vypsala platforma Global Education Network
Europe.  Cena je udělována inovativním projektům,
které přináší pozitivní změny a otevírají lidem oči
a mysl ohledně fungování současného světa.
Soutěž se zaměřovala na nové vzdělávací
metody. V rámci oceněného projektu jsme vydali
například Globální kompas (ukazuje směr oddílům
či zájmovým skupinám, které si chtějí hledat cestu
ke zvyšování své globální odpovědnosti), 17
aktivit pro 17 cílů udržitelného rozvoje (seznamují
s cíli udržitelného rozvoje), publikaci Lidé v
pohybu (metodika pro práci s kontroverzními

https://www.nazemi.cz/sites/default/files/metodika_nase_boty.pdf
https://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
https://www.nazemi.cz/cs/nase-boty
https://www.nazemi.cz/cs/nase-boty
http://www.fairtradoveskoly.cz/ft_skoly
http://www.fairtradovamesta.cz/konference
https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html
https://www.nazemi.cz/cs/jak-s-zaky-realizovat-mistni-verejnou-akci-s-globalnim-presahem
https://www.skautinazemi.cz/
https://gene.eu/award/
https://gene.eu/
https://gene.eu/
https://www.globalnikompas.cz/cs
https://www.skautinazemi.cz/index.php/sdg
https://www.skautinazemi.cz/index.php/sdg
https://www.skautinazemi.cz/lide-v-pohybu
https://www.skautinazemi.cz/lide-v-pohybu
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tématy) či příručku Skautský dobrý skutek. Vše naleznete zdarma ke stažení na
www.skautinazemi.cz.

 Jak posilovat kompetence globálního občanství u mladých lidí

Identifikovali jsme 5 + 2 kompetence globálního
občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a
postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si
myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se
mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího
světa a podporovat udržitelnost života na naší
planetě. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům
kompetence poskytují jak podklady pro vlastní
rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě
programů globálního vzdělávání, a to na úrovni
jednorázových lekcí i rozsáhlejších kurzů v rámci
dlouhodobého a systematického posilování

globálního občanství mladých lidí. Mladí lidé by měli dostat možnost rozvíjet všechny vymezené
kompetence skrze získávání určitých znalostí, ale také osvojením dovedností a kultivací postojů.
Více informací se dočtete zde.

 Interaktivní výstavu Supermarket SVĚT si můžete objednat i
na vaši školu

Víte, kolik váží vaše oblečení a kolik je potřeba na
jeho výrobu vody? I toto se můžete dozvědět na
interaktivní výstavě Supermarket SVĚT. Můžete si
taky zkusit zaplatit za čokoládu pěstiteli
kakaovníku a sledovat, kde se peníze po cestě k
němu ztrácejí. Nebo prozkoumat mobil v
nadživotní velikosti, který v sobě ukrývá neobvyklá
překvapení. Stačí si výstavu objednat na vaši
školu. Pošleme vám ji za přepravné.

 Jak nakládat s konflikty ve společnosti

Jak nakládat s konflikty ve společnosti? Právě na
to se soustředí náš nový projekt zaměřený na
posilování demokratických hodnot u mladých lidí.
Projekt reaguje na situaci, kdy velká část českých
škol nevěnuje dostatečnou pozornost rozvoji
hodnot a postojů nutných pro život v demokratické
společnosti. Těmi jsou například úcta k lidské
důstojnosti a lidským právům, otevřenost ke
kulturní jinakosti a k odlišným názorům, rovnost či
spravedlnost. Pedagogové budou moci využít
námi vytvořené vzdělávací programy, které v rámci
projektu vzniknout. 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-

https://www.skautinazemi.cz/index.php/skautsky-dobry-skutek
https://www.skautinazemi.cz/
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/kompetence-globalniho-obcanstvi_2018.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/kompetence-globalniho-obcanstvi_2018.pdf
https://www.nazemi.cz/cs/jak-posilovat-kompetence-globalniho-obcanstvi-u-mladych-lidi
https://www.nazemi.cz/cs/supermarket-svet
https://www.nazemi.cz/cs/supermarket-svet
https://www.nazemi.cz/cs/jak-nakladat-s-konflikty-ve-spolecnosti
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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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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