SVĚT V JEDNOM DNI – ROK 2014
Konzultační centrum
V prvním pololetí roku 2014 konzultační centrum poskytlo učitelům zapojeným do projektu metodiky
pro I. i II. stupeň týkající se globálních problémů a současné propojenosti světa. Mimo
to zpracovávalo metodiky i pro nezapojené učitele – jednalo se o lekce na téma Zambie; vzdělávání
a rodina ve světě a 5 krátkých aktivit zaměřujících se na problematiku zdraví v rozvojových zemích.
Projektové dny
V letošním roce jsme realizovali celkem 4 projektové dny (Den nenakupování, Den sídel a Den výživy
pro I. i II. stupeň). Jednalo se o poslední pilotáž projektových dnů před jejich zpracováním do finální
podoby publikace.
Publikace
V srpnu, po třech letech krásné, ale usilovné práce, se naše snažení dočkalo fyzické podoby – světlo
světa

spatřila

publikace

Svět

v jednom

dni,

která

existuje

ve

dvou

verzích,

pro I. i pro II. stupeň. Publikace obsahuje podrobnou metodiku vybraných projektových dnů, k ní
přiložený flash disk pak poskytuje učitelům veškeré materiály potřebné pro realizaci projektového
dne, včetně rozšiřujících informací o tématu.
Letní škola
Ve dnech 20. – 22. srpna se v prostorách pracoviště Lipky Jezírka konala druhá letní škola GRV pro
učitele zapojené do projektu. Během necelých tří dnů si učitelé více prohloubili témata jako je fair
trade či udržitelný cestovní ruch, prošli si naučnou lesní stezku, absolvovali výukový program o vodě
a dva večery trávili posloucháním povídání našich hostů a následnou diskuzí o aktuálních problémech
Haiti a Barmy. Letní škola byla rozloučením se zapojenými pedagogy, přestože věříme, že spolupráce
bude i nadále pokračovat.
Semináře
V druhém pololetí roku 2014 se projekt zaměřuje na přípravu a realizaci vzdělávacích seminářů
pro učitele. Semináře proběhnout v Pardubicích, Litoměřicích, Olomouci a Zlíně jako součást
krajských konferencí EVVO. Cílem seminářů je představit učitelům publikace Svět v jednom dni
a motivovat je pro vlastní realizaci tematických dnů s globálními tématy.

