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Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.
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Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání,

rádi bychom vás upozornili na naše tři nové jednodenní semináře, které se věnují zážitkové
pedagogice, vedení diskuzí a reflexi. Zpravodaj informuje rovněž o Týdnu globálního
vzdělávání, workshopu Hra s nulovým součtem či naší výhře na Světovém skautském
filmovém festivalu.

Příjemné čtení

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz
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 Máte zkušenosti se zážitkovou pedagogikou nebo vedením
diskuzí či reflexí?

Pak právě pro vás, a zejména pro účastníky a
účastnice našich akreditovaných kurzů Kritické
myšlení a globální témata, jsme se rozhodli vypsat
tři jednodenní semináře. Program seminářů
umožní trénovat a rozvíjet dovednosti získané v
rámci výše zmíněného celoročního kurzu. Termíny
jsou zároveň navrženy tak, aby vhodně
navazovaly i v harmonogramu letošního kurzu.
Všechny semináře budou lektorovat Eva Malířová
a Petra Frühbauerová. Registrační formuláře
najdete u každého z nich. Více informací zde. V

případě dotazů pište na petra.fruhbauerova@nazemi.cz.

 Naše video ke Globálnímu kompasu vyhrálo na filmovém
festivalu

Vyhráli jsme Světový skautský filmový festival v
kategorii „social media“ s naším videem
propagujícím nástroj Globální kompas. Video jsme

https://www.nazemi.cz/cs/mate-zkusenosti-se-zazitkovou-pedagogikou-nebo-vedenim-diskuzi-ci-reflexi
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/77d38f3c2a49/semin-zitkov-pedogogiky-tden-globlnho-vzdlvn-listopadov-zpravodaj-pro-pedagogy-a-pedagoky?e=c97a627671
https://www.nazemi.cz/cs/vzdelavani
https://www.nazemi.cz/cs/mate-zkusenosti-se-zazitkovou-pedagogikou-nebo-vedenim-diskuzi-ci-reflexi
mailto:petra.fruhbauerova@nazemi.cz
https://youtu.be/689R-0tbCSI
https://www.globalnikompas.cz/cs
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vytvořili společně s Junák – český skaut.
Podívejte se,  jak můžete být se svým skautským
oddílem, ale třeba i školním kolektivem, globálně
odpovědnými.

 Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání

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. Týden globálního vzdělávání se koná od
19. do 25. listopadu a má podtitul „Mysli globálně,
jednej lokálně!“ (zaměřuje se na udržitelnost měst
a obcí).

Více informací naleznete zde.

 Zveme vás na workshop Hra s nulovým součtem

Program prozkoumává širší souvislosti válečných
konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na
skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Otevírá
otázky, k čemu válka slouží a kdo slouží v její
prospěch.
Jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech?
Co utváří naše představy o závažnosti násilných
konfliktů? A dokáže naše společnost řešit konflikty
jinak než silou? Koná se 15. listopadu od 18 hodin
ve Skautském institutu v Brně.

Více informací zde.

 Oživte vaši školu interaktivní výstavou

Půjčte si od nás interaktivní výstavu Supermarket
SVĚT a odhalte, jaký příběh se skrývá třeba za
výrobou mobilu nebo pěstováním kakaa.

Výstava je nyní volná do konce roku. Platíte jen
přepravu výstavy, více informací najdete zde.

 VYBÍRÁME Z AKCÍ JINÝCH ORGANIZACÍ

https://youtu.be/689R-0tbCSI
https://www.facebook.com/events/599937057090641/
https://www.nazemi.cz/cs/supermarket-svet
https://www.facebook.com/skaut/?__tn__=K-R&eid=ARAoKahgBjviXXON5QM5Lbqr_6K7E4cjrFrWX7Uogy-kzRnqYw72irMU-cfqSxy08QyZACQt3bN_ER0_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDj-kShHetm7oAjEzf-V-0zR4t03vGfGKWbbU1hA03myCYvE-JFX_E9chPuM60U1cI4nR18-8HIs-WXsia-M5XwKvg98wIQu-Z75Ct5uVU-O3DaGqsS55Y-K7v3TyuIPeu_L3c58N3jQSU-b4LTrYFeO7hdGNqHX8MvKNgg81MUB56X8J7c4XHtomXA5iCc8lPkgSYjO4ZZWa2eTiBeFj0-6m0
https://youtu.be/689R-0tbCSI
https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html
https://www.nazemi.cz/cs/jak-s-zaky-realizovat-mistni-verejnou-akci-s-globalnim-presahem
https://www.facebook.com/events/599937057090641/
https://www.nazemi.cz/cs/supermarket-svet
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 S knihou poznávám sebe i svět (seminář pro rodiče dětí 0–6
let)

Prozkoumejte, jak dětské knihy pomáhají
objevovat svět, a to nejen ten kolem nás ale i ten
vnitřní.  V čem všem mohou knihy rozvíjet děti-
nečtenáře (0-6 let)? Jak jim pomáhají porozumět
dnešnímu světu a sobě? Jaká je má role rodiče?
Společně budeme hledat odpovědi na tyto otázky,
představíme si naše oblíbené dětské knihy a
vyzkoušíme, jak lze už s malými dětmi rozvíjet
myšlení a jednotlivé čtenářské dovednosti. Co
dalšího vám seminář přinese si můžete přečíst
zde.  Seminář pořádá Martina Holková, která v
NaZemi vede například kurzy kritického myšlení.

 Zero Waste advent a Vánoce

Jsme rádi, že u nás v Centru Syřiště hostíme akci
pořádanou beZWa výZWou spojenou se swapem
(výměnou oblečení i jiných věcí). Přijďte načerpat
inspiraci, jak advent a vánoční svátky prožít trošku
jinak. Řešíte, jaký si pořídit vánoční stromek?
Umělý nebo živý? Ukážeme vám, že i v odpovědi
na tuto otázku je obrovská míra fantazie. Nejen
stromečky, ale i adventní věnce a kalendáře
můžeme lehce vyrobit ze surovin, které
nalezneme doma nebo najdeme v přírodě.
Zastavíme se také u vánočních dárků. Jaké jsou
zero waste? A do čeho je zabalit? Koná se 21.

listopadu od 17 hodin v Centru Syřiště (NaZemi), Kounicova 42. Více informací zde.

 Lepší škola v každé  místě

Lepší škola v každém místě.  Takový je název
konference, na níž se zřizovatelé škol mohou
inspirovat,  jak na lokální úrovni budovat a rozvíjet
kvalitní školu a podporovat její učitele/ky a
ředitele/ky.

Podrobný program najdete zde, registrujte se
tady. Koná se 22. listopadu v Praze.

 

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: 

https://www.facebook.com/events/317013682434201/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/631610777240911/
https://mestavzdelavani.cz/konference/
https://www.facebook.com/events/317013682434201/?active_tab=about
https://www.facebook.com/beZWa.vyZWa/?eid=ARDPtI47OYSFqkXi19MfV2caJvJMrZwtal1i0kUxwYdHVNCtwAUl0LNb3c3ky5DMf3Y8B09rXXnNVLly
https://www.facebook.com/events/631610777240911/
https://mestavzdelavani.cz/konference/
https://mestavzdelavani.cz/konference/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl3tjNTfK0u8vRyAz9IAF5BvOQGcF9LR9cSyG6AVoHSvxiMw/viewform?usp=sf_link
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=46a0ed8afd
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NaZemi
Kounicova 42
Brno 602 00

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