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

12/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně globálního vzdělávání, 

objednejte si náš kurz vedení diskuzí či reflexí, ať se máte v novém roce na co těšit. :-) U
vánočního čaje či kávy si můžete prohlédnout fotografie z konference pro zástupce
kampaně Fairtradová města a školy či si můžete přečíst knihu o učení venku, která je k
dispozici zdarma ke stažení.

Hezký adventní čas i Vánoce

Gabriela Štěpánková

P.S.: Kdo váháte nad vánočními dárky, doporučujeme fairtradové produkty z našeho
Obchodu NaZemi.
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 Máte zkušenosti s vedením diskuzí či reflexí a chcete je dále
rozvíjet?

Vedete ve svých třídách, oddílech či jiných
kolektivech diskuze a chtěli byste se v této
dovednosti zlepšit? Pak vám doporučujeme náš
jednodenní kurz vedení diskuzí, který se koná 7.
března 2019.  Hlásit se ale můžete už nyní, ať se
máte v novém roce na co těšit. :-) Na duben
připravujeme kurz vedení reflexí. Více informací
se dozvíte zde.

 Váháte nad dárky? Doporučujeme fairtradové z našeho
obchodu

Udělejte na Vánoce radost svým blízkým něčím
fairtradovým.  Třeba čokoládou,  kávou nebo čajem
(na Darjeeling máme 10% slevu) z našeho
Obchodu NaZemi.

https://www.nazemi.cz/cs/mate-zkusenosti-se-zazitkovou-pedagogikou-nebo-vedenim-diskuzi-ci-reflexi
http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/4a524471070c/zpravodaj-pro-pedagogy-122018?e=c97a627671
https://obchod.nazemi.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/mate-zkusenosti-se-zazitkovou-pedagogikou-nebo-vedenim-diskuzi-ci-reflexi
https://obchod.nazemi.cz/35-darkove-balicky
https://obchod.nazemi.cz/35-darkove-balicky
https://obchod.nazemi.cz/7-cokolady
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
https://obchod.nazemi.cz/6-caje
https://obchod.nazemi.cz/home/459-fair-tea-darjeeling-sypany-cerny-caj-nazemi-8593333330103.html
https://obchod.nazemi.cz/
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Radost bude hned trojitá. Potěšíte své blízké
etickým produktem, podpoříte pěstitele a pěstitelky
(ti dostanou za svoji  práci důstojně zaplaceno) i
neziskovku NaZemi.

 Objednejte si vzdělávací program odkrývající pozadí pěstování
banánů

Banány patří  mezi nejoblíbenější a
nejprodávanější ovoce na světě. V období kolem
Vánoc to platí dvojnásob. Nepotřebují reklamu,
prodávají se samy. Všichni je chtějí, nejlépe co
nejlevněji. Každý banán, který v obchodě bereme
do ruky ale pro nás někdo vypěstoval, sklidil,
zabalil a poslal přes půl světa. Kdo to je? Jak a
kde žije? Díky našemu vzdělávacímu programu
Populární banány se studenti a studentky
seznámí s prací na banánových plantážích a
budou mít možnost přemýšlet nad reálnou cenou
banánu. Objednávejte zde.

 Jak to vypadalo na Národní fairtradové konferenci, které se
zúčastnila i řada škol

Prohlédněte si fotografie z konference, na níž se
sešlo více než sto lidí věnujících se kampani
Fairtradová města a školy .  Na konferenci jsme
vytvořili společný prostor pro sdílení praktických
zkušeností a kontaktů, spolupráci i vzájemnou
motivaci k podpoře fair trade v České republice.
Informace o programu a výstupech najdete zde.

 
TIP NEJEN NA VÁNOČNÍ ČTENÍ

 Stáhněte si knihu Tajemství školy za školou

Doporučujeme knihu „Tajemství školy za školou“ o
přínosech, překážkách a příležitostech učení
venku. Jejím autorem je Petr Daniš.

Kniha se zabývá nejen samotnou terénní výukou,
ale také odpovídá na otázku proč učení venku
zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování
žáků a žákyň. Můžete si ji zdarma stáhnout zde.

https://obchod.nazemi.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/popularni-banany
https://www.facebook.com/pg/fairtradovamesta/photos/?tab=album&album_id=2459253610771185&__tn__=-UCH-R
https://www.nazemi.cz/cs
https://www.nazemi.cz/cs/popularni-banany?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=D%C3%ADlna%20Popul%C3%A1rn%C3%AD%20ban%C3%A1ny&utm_content=p%C5%99edv%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20propagace%20d%C3%ADlny%20ve%20zpravodajihttps://www.nazemi.cz/cs/popularni-banany
https://www.facebook.com/pg/fairtradovamesta/photos/?tab=album&album_id=2459253610771185&__tn__=-UCH-R
http://www.fairtradovamesta.cz/
http://www.fairtradovamesta.cz/ctvrta-konference
https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/
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www.nazemi.cz | www.globalissues.eu | NaZemi na FB | NaZemi na
Twitteru | NaZemi na Instagramu

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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