
Semináře Společnosti pro Fair Trade

České Budějovice

Společnost pro Fair Trade si vás dovoluje pozvat na akreditované semináře pro učitele:

Svět do všech předmětů - globální témata pro 2.st. ZŠ a víceletá gymnázia

KDY: 17. 3. (13-17.30)  
KDE: ZŠ J.Š. Baara, pracovište Nová 5

Seminář  představí  novou  publikaci  Svět  do  všech  předmětů  pro  pedagogy  2.  st.  ZŠ  a  víceletá 
gymnázia. Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které usnadní rozšíření výuky o globální 
rozměr  do  mnoha  předmětů  (např.  ČJ,  zeměpis,  občanská  výchova,  matematika,  chemie,  fyzika, 
anglický jazyk). Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k 
myšlení  v  evropských a globálních souvislostech.  Účastníci  semináře si  sami v  roli  žáků vyzkouší 
několik  aktivit  a  proniknou  do  základních  principů  konstruktivistické  pedagogiky.  Ukázky  aktivit 
naleznete na www.fairtrade.cz v sekci Rozvojové vzdělávání.

Seminář je akreditován MŠMT v délce 5x45minut.

Cena: 700 Kč (v ceně je zahrnuta publikace Svět do všech předmětů v hodnotě 380 Kč)

Registrace do 14. 3. na vzdelavani@fairtrade.cz.

Globální témata ve výuce anglického jazyka (pro učitele AJ – SŠ, JŠ, VŠ)

KDY: 18. 3. (11-14.30) 
KDE: ZŠ J.Š. Baara, pracovište Nová 5

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) se zaměřuje na objasnění souvislostí mezi našimi životy a životy 
lidí v rozvojových zemích, čímž se obsahově překrývá s průřezovým tématem „Výchova k myšlení v 
evropských  a  globálních  souvislostech“.  Seminář  přinese  účastníkům  jak  informace  o  cílech  a 
metodách GRV, tak i přehled o současných globálních tématech a způsobech zapojení do výuky AJ 
pomocí inovativních metod. Účastníkům bude představen vzdělávací materiál „Global Issues in ELT 
Classroom“ a možnosti jeho využití. Účastníci se budou moci sami vžít do role studentů při praktické 
ukázce práce s tímto materiálem. Seminář je určen učitelům anglického jazyka na středních školách, 
vysokých školách a zájemcům z řad lektorů jazykových škol. Ukázky aktivit z publikace naleznete na 
www.globalissues.eu.

Seminář je akreditován MŠMT v délce 4x45minut.

Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuta publikace Global Issues in the ELT v hodnotě 350 Kč)

Registrace do 14. 3. na vzdelavani@fairtrade.cz

___________________________________________________________________________________________

POZOR! Pedagogům a lektorům z neziskových organizací nabízíme slevy na tyto semináře. Pro bližší 
informace pište na vzdelavani@fairtrade.cz.
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