Dobrý den,
zasíláme Vám červnové číslo s novinkami z Infoservisu a přejeme Vám krásné
a odpočinkové prázdniny.
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3. ROČNÍK KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE BOHOUŠ A DÁŠA MĚNÍ SVĚT!
Program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašuje 3. ročník soutěže pro žáky
a studenty základních a středních škol s názvem Bohouš a Dáša mění svět. Nebuď
Guma a zapoj se taky! Účastníci se za pomoci vlastních komiksů mohou vyjádřit
k současným společenským problémům. Nejlepší komiksy budou vybrány odbornou
porotou a odměněny zajímavými cenami.
Součástí soutěže bude i veřejná výstava nejlepších prací coby jedna z doprovodných
akcí KomiksFest!u 2013.
Více info: www.varianty.cz nebo na tel. č.: 222 350 817

PŘÍRUČKA MAJÍNATO.CZ ANEB JAK PODPOŘIT SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI NA ZŠ
Často se mluví o tom, že sociálně znevýhodněné děti by měly chodit na běžné základní
školy, zůstat v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Znevýhodnění se ale u těchto dětí
v různé míře dříve či později projeví a tyto děti mají potom potíže stačit tempu
spolužáků nebo se začlenit do kolektivu. Jak zajistit, aby tyto děti zažívaly na
základních školách úspěchy a aby stačily tempu ostatních dětí?
Právě na tuto otázku hledá nová příručka odpovědi. Příručka je katalogem vybraných
podpůrných opatření, kterými je možné sociálně znevýhodněným dětem na základní
škole pomoci. Věnuje se postupně individuální podpoře dítěte, klimatu třídy,
spolupráci školy s rodiči, podpoře pedagoga a systémovým podpůrným nástrojům.
Popsané nástroje sahají od běžně známých (asistent pedagoga, doučování) k méně
známým opatřením, která vycházejí z praxe autorů - speciálních pedagogů
a psychologů, romistů, terénních pracovníků Člověka v tísni nebo dalších organizací.
Online verzi příručky a více info: www.majinato.cz

ZAŽIJ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK
Kolektiv Variant se připojuje k akci Zažít vzdělávání jinak. Cílem akce realizované po
celé ČR je seznámit se s neobvyklými výukovými metodami a tématy ve vzdělávání.
Obsahem akce Variant s názvem Stačí na řešení výzev pouze znalosti? je zamyšlení se
nad tím, jakým způsobem začlenění globální dimenze do výuky ovlivňuje osobnost žáka
v oblasti jeho znalostí, dovedností a postojů. Na konkrétních aktivitách si ukážeme,
jak může docházet ke změně uvažování žáků nad některými celospolečenskými
„problémy“.
Více info: www.ceskomluvi.cz

UČITELSKÉ LÁZNĚ ANEB ROZHLÉDNI SE
Učitelské lázně jsou především zážitkový pobyt, jehož cílem je načerpat novou energii
a inspiraci do dalšího školního roku, dopřát hlavě i celému tělu odpočinek. Tématem
letošních lázní je krajina vnitřní i vnější. Podíváme se na prostředí, ve kterém člověk
žije, z nejrůznějších úhlů pohledu, globálních i lokálních. Pomocí různých zážitkových
metod se budeme vracet do krajin našeho dětství. Budeme pátrat po životních
událostech, které změnily ráz okolní krajiny. Kromě okolní krajiny budeme
prozkoumávat i krajiny vnitřní. Celý zážitkový pobyt se uskuteční v malebné české
krajině. Letní škola je určena pro pedagogy základních a středních škol. Kapacita je 20–
25 účastníků. Zájemci o relaxaci v našich lázních přihlaste se nejpozději do 30. 6. 2013
zde a zaplaťte vratnou kauci ve výši 500 Kč. Účastníci si hradí pouze náklady na
dopravu.
Kdy: 20. – 22. 8. 2013
Kde: malebná česká krajina
Více info: www.varianty.cz

KREATIVNÍ SOUTĚŽ O CESTU DO ROZVOJOVÉ ZEMĚ
Rozvojovka pořádá v rámci evropské kampaně Food Right Now – Postavme se hladu!
kreativní soutěž pro mladé lidi ve věku od 18 do 25 let. Stačí navrhnout plakát na téma
„Příčiny hladu ve světě a možnosti jejich řešení“. Cílem je upozornit na problematiku
hladu, na konkrétní oblasti potýkající se s nedostatkem jídla i propojení s vyspělým
světem. Výherce získá možnost jet v průběhu roku 2014 na studijní cestu do rozvojové
země. Díla je nutné odevzdat do 30. října 2013.
S jakýmikoli dotazy, včetně konzultace vhodných témat, se můžete obracet na
hana.krejsova@clovekvtisni.cz.
Více info: www.rozvojovka.cz/kreativnisoutez

KURZ PRO LEKTORY – ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK
Centrum pro integraci cizinců, o. s. otevírá rekvalifikační kurz lektorských dovedností
příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin. Obsahem
kurzu je metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, cizinecká a integrační problematika,
lektorské minimum, psychohygiena. Praxe během kurzu probíhá v nízkoprahových
kurzech češtiny (NPK).
Celková časová dotace kurzu 100 hodin zahrnuje úvodní 5-denní workshop (19.-23.
srpna 2013), jednodenní semináře (14. září, 12. října, 16. listopadu, 14. prosince 2013),
náslechy, praxi a samostudium.
Absolventi kurzu se mohou uplatnit ve výuce v nízkoprahových kurzech češtiny pro
cizince, které pořádá Centrum pro integraci cizinců. Nabyté informace a zkušenosti
však lze využít i pro jakýkoliv jiný typ výuky češtiny pro cizince, a jsou přínosné i pro
oblast tzv. inkluzívního vzdělávání, tedy nejen pro výuku češtiny, anebo výuku cizinců.
Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování
rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Lektor“. Kurz je akreditovaný MŠMT Č. j.
MSMT-39643/12-212/971.
Účastnický poplatek je 6 000 Kč a pokrývá náklady na výuku, materiály a pronájem
učeben. Každý účastník si sám hradí cestovní náklady, ubytování a stravu.
V případě zájmu zašlete prosím vyplněnou přihlášku, životopis a motivační dopis do 20.
června 2013 na adresu alena.felcmanova@cicpraha.org.
Více info: www.cicpraha.org (záložka další vzdělávání)

JSME LIDÉ JEDNÉ ZEMĚ
29. května proběhl v Krásných ztrátách v Praze křest knihy Jsme lidé jedné Země.
Publikace nabízí možnosti, jak upevňovat a posilovat pozitivní postoje žáků
k multikulturní společnosti, otevírat prostor pro uvědomění si předsudků a vyjádření
obav plynoucích z migrace nebo z odlišností ve společnosti a přispívat k eliminaci
pocitů a projevů xenofobie a rasismu. Křest proběhne 29. května 2013.
Učitelé najdou v knize strategii a zásady, které jim pomohou vytvořit si vlastní koncepci
výukového stylu, rozvinout své kompetence, začleňovat prevenci xenofobie a rasismu
a otázky multikulturního soužití do školního vzdělávacího programu, ale také do
skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i v jejím okolí. Kniha staví na
využití principu poznání a rozvíjení vztahu k sobě a k často odlišnému druhému,
na osvojování informací v činnostech, utváření postojů na základě prožitků a jejich
intelektového zpracování.
Více info: www.opu.cz

TŘETINA ČESKÝCH ŽÁKŮ ODMÍTÁ KAMARÁDSTVÍ S ROMY
"Tyhle školy nejsou pro Romy," chtělo by se parafrázovat název oscarového snímku.
Ve zkratce se tak dá totiž popsat prostředí, ve kterém je pro třetinu českých šesťáků
a deváťáků nepřijatelná představa přátelství s Romem. A více než 40 procent jich je
ochotno se s radostí přidat k případnému protiromskému pochodu.
Právě takové výsledky vyplývají z unikátního průzkumu v Česku, jenž provedla
společnost Scio mezi 1744 žáky 6. a 9. tříd v rámci projektu Multipolis. Jde sice jen
o statistický model, jehož konkrétní podoba je na jednotlivých školách ovlivňována
různými dalšími faktory, nicméně převaha protiromských nálad na školách je skutečně
velká. Podle průzkumu CVVM z dubna letošního roku, jehož tazatelé zjišťovali nálady
mezi lidmi staršími patnácti let (tedy vzorku přibližně navazujícího na ten, kterému
věnovalo pozornost Scio), je soužití Romů a ostatních obyvatel vnímáno jako
problematické výraznou většinou veřejnosti.
Více info: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=780974

OCHUTNÁVKA PROJEKTU LA NGONPO
Chcete vědět, co znamená La Ngonpo? Rádi byste získali manuál La Ngonpo nebo jej
už máte, ale nevyužíváte jej? Rádi byste přesvědčili kolegy k větší mezioborové
spolupráci? Chcete okolí ukázat, čemu se v hodinách věnujete? Neváhejte, pozvěte
ostatní a přijďte si zažít na vlastní kůži zajímavé formy výuky! Dozvíte se něco nového
o sobě i o druhých a třeba získáte inspiraci na další školní rok. Předvedeme vám
ukázkové lekce La Ngonpo a představíme projekt partnerství škol s Indií či Nepálem.
Součástí programu bude i společná analýza výukové lekce. Každý účastník obdrží
metodický manuál globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo. Akce je určena
pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ.
Kdy: 19. 6. 2013 od 17:00 hod.
Kde: Vodičkova 36 (Palác Lucerna), Praha 1
Více info: www.mkc.cz

