Za změnou je učitel!
Globální rozvojové vzdělávání v praxi
28. dubna 2015, D 240
Program:
16:00 - 16:10hod.

Zahájení konference, představení hostů

Představení hlavních témat konference:
16:10 – 16:20hod.
Třiď a Zemi bude líp!
Bc. Barbora Rybáříková, Bc. Kristýna Sodovková, Bc. Jan Starec
Třídění odpadu je v dnešní době velmi diskutovaným, globálním problémem. Odpad je zkrátka všude
kolem nás, produkují ho nejen velké firmy a továrny, ale v různé míře i my všichni. Často se také při
třídění odpadu dopouštíme mnoha chyb. Víte třeba, kam vyhodit obal od zubní pasty nebo mastný
obal od svačiny? A máte představu, jak dlouho se v přírodě rozkládá cigaretový nedopalek nebo
krabice od mléka? U našeho stánku budete mít možnost vyzkoušet si třídění různých druhů odpadků,
od těch zcela běžných, jako je třeba PET láhev, po specifičtější druhy. Prostřednictví videa a fotografií
vám také ukážeme, jak se s tříděním stejných položek popasovali žáci gymnázia.

16:20 – 16:30hod.

Záhadný sedmý kontinent
Bc. Lukáš Pojsl, Bc. Filip Rozkošný, Bc. Petr Tkaný

Produkce plastů je v dnešní době jedním z nejvíce rozvinutých průmyslových odvětví. Bez výrobků
vyrobených z plastu si dnešní život dokážeme jen těžko představit. Vědí však všichni z nás, jaké
následky pro životní prostředí má tento výdobytek moderního světa? Právě o tématu plastového
odpadu pojednává program Záhadný sedmý kontinent. V rámci tohoto programu se dozvíte nejen o
tom, co se děje s většinou plastů poté, co přestanou být lidem užitečné, ale také o fyzikálních zákonech
vytvářející onen Záhadný sedmý kontinent. Podílím se i já na vzniku tohoto kontinentu a co přesně je
onen sedmý kontinent? Co mohu udělat, abych situaci zlepšil, a je zde vůbec nějaká šance na zlepšení?
Na tyto a další otázky se budeme snažit hledat odpovědi v rámci našeho programu Záhadný sedmý
kontinent.

16:30 – 16:40hod.

Nezaměstnanost ve světě
Karolína Červenková, Štěpánka Slabová, Tereza Kutišová

16:40 – 16:50hod.

Exilová a emigrační literatura
Aneta Veselá, Rozálie Jandová, Magdalena Kůrková

16:50 – 17:00hod.

Nechte se osvítit!
Bc. Markéta Martínková, Bc. Štěpán Klučka

Atomová energie! Vynález, který znamenal obrovský pokrok pro lidstvo a dodnes slouží jako
významný zdroj k výrobě elektřiny. Zároveň však tato síla přinesla ničivou zbraň, která mohla ohrozit
životy miliónů lidí. Už jenom samotné testování atomové bomby mělo neblahý vliv jak na přírodu, tak
i na lidstvo, které nic netušíc přihlíželo této vědecké senzaci. Program Nechte se osvítit přinese
rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představí jeho základní fyzikální
parametry. Rovněž ukáže na oblasti, kde testy probíhaly a jaké zde zanechaly následky. Nukleární
reakce však nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a

nevýhody atomových elektráren, kde se nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto otázky budeme
společně hledat u našeho stánku na téma Nechte se osvítit.

17:00 – 17:10hod.

Národnostní menšiny v Německu
Luděk Veber, Denisa Trnková, Kristýna Nečasová

17:10 – 17:20hod.

Svět není jenom černá a bílá
Eva Štěpánová, Michaela Trnková

Všichni společně žijeme v naší malebné a krásné České republice, ale přesto je spousta věcí, které
nemusíme mít společné. Hudba, tanec, kuchařské speciality, literatura a mnohem více, od sebe
odlišuje jednotlivé obyvatele České republiky. Někteří mají své jedinečné, výjimečné a neobvyklé
kulturní zvyklosti. Pojďte s námi poznat, prozkoumat novou kulturu, vyvrátit některé mýty a hlavně
naučit se být tolerantní k ostatním lidem.

17:20 – 17:30hod.

17:30 – 17:40hod.

Mezinárodní organizace
Lenka Váchová, Tereza Skuhravá, Zuzana Hrušková
Dětství na prodej
Bc. Eva Groulíková, Bc. Bohumila Pešlová, Bc. Lenka Štroblová

Dětská práce, špatné podmínky, nedostatek jídla, samota, boj o holý život i sen o vzdělávání..... To
vše a mnohem více s sebou přináší naše téma. Myslíte si, že Vás se to netýká? Mýlíte se! Tento
problém je mnohem blíž, než se může zdát. Náš workshop má odhalit skutečnost, s čím se každý den
setkáváme. Co máte na sobě? Co používáte? S čím si hrajete? Je možné, že i Vy máte doma nějakou
věc, kterou vyrobilo malé dítě... Přijďte a dokažte, že máte odvahu něco změnit. I kdyby se nad tím
zamyslel jen jediný člověk svou roli to splnilo...

17:40 – 17:50hod.

Kmeny
Bc. Lucie Ležáková, Bc. Josef Slavata

Chcete se dozvědět něco nového? Poznávejte s námi záhadná, známá i neznámá etnika žijící v
současném světě. Že udržet si původní způsob života je nemožné? Dokažte s námi opak. Každé
etnikum má bolavé místo, něco, co ho trápí. Co trápí kultury, národy z opačného konce světa? Zjistěte
to s námi. Zkuste navrhnout řešení těchto problémů. Naučte se používat různé zdroje informací,
seznamte se s geografickými časopisy a dalšími zdroji. Toužíte procestovat křížem krážem celý svět,
navštívit všechny kontinenty? S „Kmeny“ toho můžete dosáhnout snadno, rychle a bez vysokých
cestovních nákladů…

17:50 – 18:00hod.

Buďme fér!
Bc. Petra Komárková, Bc. Marie Procházková, Bc. Eliška Varausová

V zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky žije mnoho lidí v nedůstojných podmínkách. Za
vykonanou práci nedostávají spravedlivě zaplaceno. Stěží si za vydělané peníze pořídí jídlo pro sebe a
svou rodinu, jejich děti nemohou navštěvovat školy, zdravotní péče je pro ně nedostupná, ženy mají
menší práva než muži …… Je možnost pomoci lidem, jejichž práce není spravedlivě finančně
ohodnocena? FAIR TRADE = SPRAVEDLIVÝ OBCHOD! Fair trade je organizace usilující o
spravedlivé zaplacení za odvedenou práci a dodržování sociálních a environmentálních norem.
Principy organizace: Spravedlivá cena, rozvoj komunit, ochrana přírody, dlouhodobé obchodní
vztahy, důstojné pracovní podmínky, rovnoprávnost, demokracie, zákaz dětské práce.

18:00 – 18:10hod.

Hrdinové nemusí být vždy kreslení!
Bc. Eliška Nováková

Leukemií u nás onemocní ročně asi 1100 lidí, a bohužel často jsou mezi pacienty i děti mladší 15 let, u
nichž je leukemie nejčastějším onemocněním maligního rázu. Pojďme si s dětmi na toto stále aktuální,
ale tabuizované téma popovídat a probudit nejen v nich chuť stát se v budoucnu hrdinou v něčím
životě. Přijďte si zkusit jaké jsou šance v %, že nemocný najde svého dárce, co vlastně o leukemii a
její léčbě víte, nebo si jenom popovídat s člověkem, který kostní dřeň daroval.

18:10 – 18:30hod.

Přestávka

Workshop Globální rozvojové vzdělávání v praxi: 18:30 – 20:00hod.
Praktické ukázky z uvedených témat, výukové aktivity, pokusy aj.

Garanti akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Anna Maršíková, M.A.

