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Milé učitelky, milí učitelé, 

školní rok je téměř u konce, ale před námi je ještě mnoho důležitých akcí. Prostřednictvím

Světových novinek Vás seznámíme s celou řadou zajímavých informací, nabídek a inspirací, které

si jistě nechcete nechat ujít. 

Přejeme Vám příjemné čtení.  

Za tým Světové školy Jan Pokorný, Lenka Pánková a Petra Svatková 

Varianty / Člověk v tísni, ARPOK a ADRA

Aktuality

Přihlaste se do CENY INSPIRACE SVDTOVÉ ŠKOLY!
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S radostí vyhlašujeme 1. ročník Ceny inspirace SvEtové školy – ocenění určené pro školy, které

jsou zapojeny do programu Světová škola, a které v rámci své činnosti řeší globální témata na

lokální úrovni. Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu na půdě Senátu ČR! Jak se přihlásit?

Natočte video, pošlete jej svému koordinátorovi (do 30. září 2022) a vyplňte krátký formulář.

Podrobnější informace najdete na našem informačním letáčku nebo ZDE.

Pozvánky na akce

Zveme Vás na Summit SvEtových škol

Zveme Vás na letošní Summit SvEtových škol, který proběhne 15. června 2022 v Centru

současného umění DOX. Můžete se také připojit ke sledování živého vysílání. Tématem letošního

ročníku je Zdraví a svEt. Představíme si vývoj zdravotního stavu obyvatelstva světa v čase a

vysvětlíme si, co znamená globální zdraví. Podíváme se na příklady pomoci v oblasti zdravotnictví

i na to, co vlastně znamená pomáhat. A mluvit budeme i o tom, jaký vliv na zdraví má sociální

prostředí. Na summitu proběhne také slavnostní vyhlášení a ocenEní novE certifikovaných

SvEtových škol za účasti zástupců MŠMT ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, České

rozvojové agentury a nové ambasadorky Světové školy, kterou se stala polární vědkyně Marie

Šabacká. Přihlaste se, prosím, ZDE. Více informací najdete na webu Světové školy ZDE.

Komiks bez hranic: česko-ukrajinská komiksová

soutEž

Mimořádné kolo Komiksové soutěže ADRA je tu! Až do 20. června mohou žáci a žákyně

základních škol promluvit k situaci nejen na Ukrajině komiksem a zapojit se do soutěže Komiks
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bez hranic: česko-ukrajinská komiksová soutEž. Vítáme komiksy v českém i ukrajinském

jazyce. Více o soutěži, pravidlech, soutěžních kategoriích, ale i cenách najdete ZDE. 

Přihlaste se na konferenci Učíme o globálních

souvislostech

Srdečně Vás zveme na 8. ročník konference Učíme o globálních souvislostech, která se

uskuteční 23. srpna 2022 v Olomouci. Letošní akce je zaměřena na „informace, média a

globální témata”. Dopolední část zahrnuje vstupy Michala Kaderky z Gymnázia Na Zatlance,

Terezy Freidingerové z Fakulty sociálních věd UK a Anny a Daniela Kuthy z Brescia University

v Owensboro, Kentucky (USA). Budou se zabývat začleňováním informační a mediální výchovy do

výuky na školách a obrazem globálních témat, zejména migrace, v médiích. Odpoledne se můžete

těšit na praktické workshopy. Více informací včetně anotací a přihlášek najdete ZDE.

                          

Webinář Komiks ve výuce s Klárou Smolíkovou

Připojte se k našemu webináři, který se bude konat 3. října 2022, a který je pro všechny účastníky

zdarma! Co získáte? Nápady a náměty, jak žáky s komiksem seznámit, jak je podporovat ve

vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu, nebo třeba odpovědi na otázky: Co se z

komiksového způsobu komunikace mohou děti naučit a jak se do něj samy mohou zapojit? Má

komiks moc nastartovat čtenářství, pomoci naučit cizí jazyk nebo podnítit zájem o současná
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globální témata? Pro více informací a přihlášení pokračujte ZDE. 

                                         

S knížkou „NejvEtší přání” do výuky

Přihlaste se na seminář s Ninou Rutovou, který se bude konat 9. listopadu 2022 v Praze! Na

semináři budeme pracovat s knihou Ester Staré Největší přání, která byla nominována na Zlatou

stuhu a oceněna za inovace ve vzdělávání cenou EDUína 2019. Během semináře si ukážeme, jak

se můžeme s dětmi ponořit do čtení, a přitom přemýšlet o rozmanitosti ve světě. Budeme hledat

odpovědi na aktuální otázky a plnit drobné úkoly k rozvoji představivosti a kritického myšlení.

Získáte inspiraci do mnoha hodin v různých předmětech! Více informací a přihlášení ZDE.

                                

Inspirace od nás
SpolečnE pro kvalitní život v metropoli
Na školní rok 2022/23 připravujeme na pražských školách pilotáž online vzdělávacího programu

pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů gymnázií, zaměřeného na sociální a environmentální výzvy

života ve městě. Interaktivní kurz má probudit zájem žáků o každodenní život v jejich okolí a

ukázat možnosti participace na jeho podobě. Skládá se z online kurzu, souboru doporučených

aktivit ve třídě, mapování zvoleného aspektu života ve městě a žákovského projektu, jehož cílem

je zlepšit některý z aspektů prostředí, ve kterém děti žijí. Pilotáž bude honorována. Přihlásit se

můžete ZDE. V případě dotazů kontaktujte Milana Cahu (milan.caha@clovekvtisni.cz).

Nový online kurz SpolečnE k lepší škole – jak pracovat

s náročným chováním a traumatem u žáků
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Příčiny náročného rušivého chování a efektivní metody práce s takovými žáky a studenty

vysvětluje nový online kurz, který pro asistenty, učitele a všechny pedagogické pracovníky a

studenty vytvořil Člověk v tísni. V posledních dvou letech víc než kdy dříve cítíme, jak důležitá

je duševní pohoda a wellbeing dětí v procesu vzdělávání. Jak dětem ve třídách zajistit bezpečný

prostor a rozklíčovat potřeby dětí s náročným chováním tak, aby nám bylo ve škole všem lépe? To

vysvětlí nový online kurz Příběh Jany. Více informací najdete ZDE.    

Učím o klimatu  
13.–14. července 2022 proběhne dvoudenní seminář pro učitele ZŠ a SŠ ve vzdělávacím centru

Hospitál Kuks. Přemýšlíte, jak učit o změně klimatu? Z bezplatného semináře si kromě metod a

zdrojů informací odnesete také paletu aktivit, které můžete obratem využít při diskuzi o klimatu s e

svými žáky. Seminář lze uspořádat i na objednávku kdekoliv v ČR. Registrace ZDE.

                                        

Program Active Citizens – Chráníme klima! 
Hledáte cesty, jak vést žáky k aktivnímu občanství nebo jak u nich vzbudit zájem o řešení

klimatické změny? Jste z 2. stupně základní školy či ze střední / střední odborné školy? Zapojte se

od září 2022 do programu Active Citizens: Chráníme klima! Součástí programu je vzdělávací

cyklus pro učitele, který Vás seznámí s metodikou Active Citizens a klimatickým vzděláváním,

mentorská podpora učitelů ze strany zkušených lektorů, projektové tvůrčí dílny pro studenty či

debata s odborníky na klimatickou změnu. Podívejte se, jak popsali své zkušenosti žáci i učitelé

zapojení do prvního ročníku programu ve videu, a přihlaste se na hodinový informační webinář,

který proběhne 20. června od 16:00 ZDE. Přímo do programu se pak můžete přihlásit skrze tento

formulář. Pro více informací pište na veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz.

                                         

Minigrant na Váš školní klima-projekt
Plánujete v letošním roce se studenty realizovat školní projekt na téma klimatické zmEny?

Pak neváhejte využít minigrantů „Mladí chrání klima“ a získejte na svůj školní projekt 8 000 Kč.

Podmínkou pro úspěšnou žádost je aktivní participace dětí starších 15 let a zapojení místních

Subscribe Past Issues Translate

https://www.clovekvtisni.cz/kurz-narocne-chovani-pribeh-jany-8943gp
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/ucim-o-klimatu-266c
https://youtu.be/fFvnCZ9dQIw
https://1url.cz/XruTg
https://forms.office.com/r/mi7Z8153Bj
http://eepurl.com/hVGdmb
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=4a8f7ebb5d577e9ee74a8960f&id=4da050a908
javascript:;


02.06.22 15:53 Světové novinky

https://mailchi.mp/10a36339559d/svtov-novinky?e=073472a28d 6/7

organizací či sousedů. Pro získání grantu stačí do 31. července 2022 zaslat žádost a předběžný

rozpočet projektu na adresu aneta.peskova@clovekvtisni.cz. Více informací najdete ZDE. 

Kontinuum SvEtové školy 
Získala vaše škola v nedávné době titul Světové školy anebo už jste dlouho Světovou školou a

chybí vám další inspirace, jak vnášet do vaší školy principy a témata globálního vzdělávání?

Chcete se stát aktivní součástí komunity Světových škol a vzájemně sdílet nápady z dobré praxe

ostatních škol? Připravili jsme pro vás pokračující metodiku, kterou si budete moci během jednoho

roku vyzkoušet pod vedením průvodce, zkušeného pedagoga. Přihlaste se na jednodenní

workshop, který proběhne 5.10. 2022 v Praze (barbora.malkova@clovekvtisni.cz). Odnesete si z

něj kromě představení Kontinua i ochutnávku nových metodik. 

                                            

Inspirace ze Světových škol
Hrabovský swap
V Základní škole Ostrava-Hrabová proběhla velice povedená akce, zaměřená na odpovědnou

výrobu a spotřebu. Cílem akce Hrabovský swap bylo nejen uspořádat swap oblečení, ale také

upozornit rodiče žáků a místní veřejnost na sociální a environmentální problémy spojené

s produkcí oděvů a možnosti, jak je můžeme sami zodpovědnou spotřebou ovlivnit. Více informací

najdete ZDE. 

Zvonkový průvod Příborem
Škola Gaudi si pro cestu k titulu Světová škola vybrala téma svobody, které je důležitou součástí

filozofie školy. Žáci a učitelé se při přípravě místní akce věnovali problematice Tibetu. Na jeho

podporu uskutečnili 10. března 2022 Zvonkový průvod městem Příbor a v místní restauraci
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uspořádali happening a výstavu. Ke shrnutí celé akce vytvořili tento přehledný plakát s

informacemi, co vše se v rámci Světové školy podařilo. Pro inspiraci s radostí sdílíme. :-)
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