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Milé učitelky, milí učitelé,

školní rok je v plném proudu a stejnE jako ty pUedchozí pUináší i ten letošní mnoho nových výzev.

Jsme však moc rádi, že projekty SvEtové školy úspEšnE probíhají. PUipravili jsme si pro vás jednu

zmEnu. Jedná se o SvEtové novinky, které počínaje tímto vydáním nahrazují Zpravodaj SvEtové

školy.  
PUejeme Vám pUíjemné čtení.  
Za tým SvEtové školy Jan Pokorný, Lenka Pánková a Petra Svatková  
Varianty / ČlovEk v tísni, ARPOK a ADRA

Aktuality

Nový design SvEtové školy
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SvEtová škola prošla kompletním grafickým re-designem, který se týká loga a jeho užití, tečkového

rastru, pastelové barevnosti, stylu, užití písma a dalších funkcí, které jsou novE definovány v

grafickém manuálu SvEtové školy. 

                                             

Minigranty na komunitní projekty!

Plánujete v letošním roce projekt na téma klimatické zmEny? Pak neváhejte využít mini-grantů

Mladí chrání klima a získat Ř000 Kč na váš projekt. Podmínkou pro úspEšnou žádost je aktivní

participace dEtí starších 15 let a zapojení místního partnera a místních obyvatel. Pro získání

grantu napište na adresu magdalena.firtova@pinf.cz. Více informací najdete ZDE.

Válka na UkrajinE - užitečné materiály
Na webových stránkách ČlovEka v tísni průbEžnE doplňujeme odkazy na materiály pro učitele i

učitelky všech stupňů škol, které pUi výuce narazí na aktuální témata válečného konfliktu na

UkrajinE. Odkaz na materiály najdete ZDE.

Pozvánky na akce

Zveme vás na online SvEtový kabinet!
28. 4. 2022 probEhne další Kabinet SvEtové školy, na který jste všichni srdečnE zváni. Hlavním

tématem bude sdílení praxe z průbEhu/pUípravy místní akce a zpracování videa. Dále budeme

diskutovat závEr školního roku ve SvEtové škole a pozveme Vás na Summit, na který máme

pUislíbené opravdu zajímavé hosty. PUihlaste se ZDE.  

                                                 

Letní škola
VzdElávací program Varianty, společnosti ČlovEk v tísni pro vás jako každý rok poUádá LETNÍ

ŠKOLU PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH A STTEDNÍCH ŠKOL. Zveme vás na zážitkový pobyt,
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jehož cílem je pUedevším načerpat novou energii a inspiraci do dalšího školního roku. Letos se

uskuteční v nádherném prostUedí KokoUínska, v Penzinu Malba. Více informací najdete zde.  

                                       

Učím o klimatu

Dvoudenní semináU pro učitele ZŠ a SŠ 25.–26. dubna 2022 ve  Skautském institutu v RYBÁRND.

PUemýšlíte, jak učit o zmEnE klimatu? Z bezplatného semináUe si kromE metod a zdrojů informací

odnesete také paletu aktivit, které můžete hned následující den využít pUi diskuzi o klimatu s vašimi

žáky. Registrace: tinyurl.com/ucimoklimatu 

Nový kurz pro učitele
Kvalita, nebo kvantita? Aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce. Chcete vEdEt, co si myslí

vaši žáci napU. o chudobE, postavení žen a mužů ve společnosti nebo migraci? Cílem workshopu

je pUedstavit inovativní metodiku zamEUenou na zjišťování postojů žáků k aktuálním a globálním

tématům. Více informací najdete ZDE.

Inspirace od nás
Kontinuum SvEtové školy: průvodce, tipy a inspirace nyní novE v tištEné i online verzi zdarma. Ke

stažení najdete ZDE. 

                                   

ADRA: Metodika pro stUední školy.
Kdo ušil naše tričko? Kdo vypEstoval kávu, kterou pijeme? A kam mizí naše odpadky? Zamyslet se

nad tEmito a dalšími otázkami, společnE diskutovat a hledat Uešení složitých problémů, se kterými

se lidstvo potýká, to je cílem i nové vzdElávací metodiky ADRA, která je určena pro stUední školy.

Metodická pUíručka obsahuje šest kompletnE pUipravených lekcí z oblasti výuky v globálních
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souvislostech. Zdarma si ji můžete stáhnout zde. 

                                                

Když se Uekne GRV - Globální témata a komunikace

Sborník tipů a dobré praxe k různorodým aspektům spojeným s výukou globálních témat se

zamEUuje na to, jak rozvíjet globální témata ve výuce i mimo ni. Nabízí témata jako digitální

vzdElávání, celoškolní pUístup ke GRV nebo kritický náhled na vzdElávání. Publikace je volnE

dostupná ke stažení zde                                                                                                                      

                                                    

Učím o klimatu.cz se rozrůstá  
Na Ucimoklimatu.cz nyní najdete ke stažení první českou publikaci shrnující doporučení, jak

vzdElávat o zmEnE klimatu. Stáhnout si můžete také zbrusu nové lekce do hodin pro

SŠ https://ucimoklimatu.cz/lekce/. Na portál pUibyla nová pUíručka „Projektovou výukou ke

klimatickému vzdElávání“, která pUedstavila projektovou metodu v klimatickém vzdElávání.

StáhnEte si pUíručku: https://ucimoklimatu.cz/metodika/    

Inspirace ze Světových škol
Studenti ze SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek se vEnovali tématům, spojených s válkou na UkrajinE.

ProstUednictvím nástEnky a další aktivit vyjadUují solidaritu s Ukrajinou. 
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Ze školy ZŠ Litomyšl pUidáváme inspiraci v podobE pozvánky na jejich místní akci.  

                        

Žákovský tým SvEtové školy na ZŠ Fryčovice uspoUádal 3. 3. 2022 Knižní jarmark společnE s

pUímou potravinovou sbírkou na pomoc  ukrajinským rodinám ve Vyšních Lhotách. O tom, jak celá

akce dopadla, kolik se zapojilo fryčovických obyvatel a co se stalo s nerozebranými knihami se

můžete dočíst ZDE. 

                                           

Téma knih a pomoci UkrajinE si vybrala i ZŠ Svatoplukova Olomouc. Jejich Knižní jarmark se

uskutečnil 2ř. 3. 2022. Tématu knih se vEnovali celý den, dopoledne probEhly různé workshopy a

odpoledne již zmiňovaný Knižní jarmark. Video z celé akce můžete shlédnout ZDE.
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