JAK REFLEKTOVAT
AKTUÁLNÍ KONFLIKTY
L I P K A ——— S E M I N Á Ř

PRAKTICKÝ SEMINÁŘ

Pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ z JMK

——— pátek 25. listopadu 2022 ——— 9.00–12.00 h
——— Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno
Sousled událostí posledních měsíců staví pedagogy i žáky před nové výzvy:
›
Jak pracovat s nejistotou a otázkami plynoucími ze současných konfliktů?
›
Jak podpořit nezávislé myšlení žáků?
›
A z jakých zdrojů čerpat?
Lektoruje Martin Jestřábek a Alena Kohoutová z NaZemi.
PREZENCE

Od 8.30 do 9.00

PŘIHLÁŠKA

www.lipka.cz/kalendar-akci, hlaste se do 15. listopadu

CENA

zdarma

KONTAKT

Kateřina Borovinová , E: katerina.borovinova@lipka.cz
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OBSAH

Seminář se zaměřuje na propojení aktuálních globálních konfliktů s obecnějšími
tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Věnuje se pěstování
takové kultury ve skupině, která umožní řešit konflikty s ohledem na naplnění potřeb všech zúčastněných a se zaměřením na řešení příčin problémů. V průběhu
semináře budeme pracovat i s konkrétními metodami použitelnými ve výuce, které
zpracovávají téma konfliktů.

LEKTOŘI

Martin Jestřábek
V NaZemi působí jako metodik a lektor vzdělávacích programů globálního vzdělávání pro studenty a studentky základních a středních škol. Vede kurzy zaměřené
na práci s kontroverzními tématy a klimatické vzdělávání pro pedagogy. Vyučoval
předmět o mezinárodním rozvoji Globální občan a systémová změna na FSS MU.
Věnuje se facilitaci skupinových procesů. Je spoluautorem metodické publikace o
práci s kontroverzními tématy Lidé v pohybu, metodiky Nakládání s konflikty jako
příležitost k učení a dalších metodik zpracovávajících globální témata.
Alena Kohoutová
Působí jako externí metodik a lektor EV a GRV aktuálně nejvíce pro studenty pedagogiky na několika pedagogických fakultách. Dlouhodobě se věnuje aktivním
metodám výuky. S NaZemi spolupracuje jako externista.
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