leden 2013 / číslo 3

Úvodník
Milí čtenáři,
právě vychází třetí číslo Zpravodaje La Ngonpo, první v roce 2013!
Formální podpora projektu La Ngonpo ze strany Evropské komise
sice skončila v prosinci 2012, ale máme pro vás řadu novinek a věříme, že se La Ngonpo nyní postaví na vlastní nohy a stane se využívanou pomůckou při realizaci průřezových témat v českém vzdělávacím systému.

Z Obsahu:
Stalo se

informace k proběhlým událostem

Přejdi do sekce

Napište nám
Postřehy, zkušenosti itelů

Přejdi do sekce

Česko mluví o vzdělávání
kampaň

V tomto čísle představujeme nové publikace, kterými jsme obohatili
sbírku výukových materiálů La Ngonpo, přinášíme informace o dění
na školách a můžete se zde také dočíst o novinkách v projektu pro rok
2013. Do našeho Zpravodaje můžete přispívat také vy a informovat
ostatní o vašich zkušenostech s projektem. V tomto čísle přinášíme
články ze ZŠ v Novém Rychnově a ZŠ v Pečkách.
České školy právě zahajují druhé pololetí, většina ladackých škol má
momentálně zimní prázdniny a v Nepálu se pomalu blíží konec roku.
Všichni však počítají s realizací projektu do června 2013. A podle některých živých diskuzí na stránkách La Ngonpo se jistě máme na co těšit!
Hodně úspěchů v roce 2013 a mnoho zajímavých setkání nejen
v modrém průsmyku La Ngonpo vám přeje
Váš tým La Ngonpo

Přejdi do sekce

Věděli jste, že…?

zajímavosti o projektu

Přejdi do sekce
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Stalo se
prosinec 2012, leden 2013

Metodika k filmu Out of Dreams
Na podzim loňského roku proběhla premiéra dokumentárního
filmu Out of Dreams, který zachycuje životy dvou dospívajících
chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává
jejich sny, touhy a přání v kulturně odlišných kontextech. Film je
určen učitelům na základních a středních školách, především jako
nadstavba k projektu La Ngonpo, lze jej ale použít i samostatně.
Nyní je vám k dispozici také metodický manuál, který obsahuje
3 plány hodin pro práci s filmem. Metodika k filmu Out of Dreams
se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se
zaměřením na jednotlivé aspekty filmu – sny, touhy a přání, role
vzdělávání v našich životech a také na kritickou analýzu filmu i žánru dokumentárního filmu obecně. Publikace v tištěné podobě je k
dostání v MKC Praha, nebo vám ji za úhradu poštovného rádi zašleme. Můžete si ji ale také zdarma stáhnout v češtině a angličtině
na webové stránce MKC.

Diář La Ngonpo, aneb s kým jsme se v modrém
průsmyku potkali
Tříletý česko-indický vzdělávací projekt La Ngonpo (2010–2012),
finančně podpořený Evropskou komisí, sice formálně skončil, ale
díky Diáři La Ngonpo se stále můžete dozvědět o zkušenostech
různých účastníků projektu. O svůj pohled na La Ngonpo se
s Vámi, také díky množství doprovodných fotografií, v diáři podělí
učitelé z ČR a z Ladaku, dobrovolníci, partneři projektu, experti
na globální rozvojové vzdělávání i samotní realizátoři. Publikace
slouží zároveň jako univerzálně použitelný plánovací diář. Diář je
zdarma k dostání v MKC Praha a rádi vám ho na požádání zašleme. Můžete si jej ale také zdarma stáhnout v češtině a angličtině
na webové stránce MKC.
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La Ngonpo:
Databáze výstupů
Během realizace projektu se
ukázalo, že ač partnerská spolupráce přináší vzájemné obohacení a přímou interakci žáků
a učitelů s jejich kolegy z jiného kulturního kontextu, jedná
se o poměrně velký závazek s
nejistým výsledkem. Partnerská spolupráce se z různých
příčin nemusí dařit přesně
tak, jak bychom si ji představovali. Nejčastěji za tím stojí
špatné technické možnosti
jednoho z partnerů, případně
obtížné sladění školního kurikula s potřebami projektu, jiný
harmonogram školního roku
a prázdnin, apod. Některé
školy tak dané výstupy nemusí dostat včas tak, aby s nimi
mohly dál pracovat. Jiné by
se zase rády projektu zúčastnily, ale bez závazku v podobě
partnerství s jinou školou, ale
zároveň nechtějí přijít o možnost srovnání a seznámení se
s jinými pohledy partnerů.
Za tři roky trvání projektu se na webových stánkách
www.la-ngonpo.org od zapojených škol nashromáždilo velké množství zajímavých výstupů. V předkládané publikaci
bychom vám chtěli představit
alespoň některé z nich v kontextu jejich zařazení v metodickém manuálu La Ngonpo:
místo setkávání. Databáze
výstupů La Ngonpo tedy slouží jako doplňkový materiál
k projektu, kde můžete nalézt
přehledně zařazené výstupy
z partnerských škol v ČR, Indii
a v Nepálu, ať již je chcete použít ve výuce či se chcete jen dozvědět, co vytvořili děti z různých kulturních kontextů, když
zpracovávaly stejné téma.
Ke stažení na www.mkc.cz

strana 3

Zpravodaj La-Ngonpo / číslo 3

La-ngonpo
Databáze výstupů
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Soutěž o trička La Ngonpo pro celou třídu
Některé třídy se před Vánocemi mohly radovat z nadílky La Ngonpo triček pro celou třídu. Byly to třídy, které se zúčastnily soutěže
vypsané Multikulturním centrem Praha o nejhezčí nástěnku La
Ngonpo. Fotografií se nám sešla celá řada a bylo opravdu těžké
vybrat tu nejhezčí nástěnku, a proto jsme se rozhodli odměnit více
škol v různých kategoriích. Z triček se tak mohou radovat na ZŠ
v Pečkách, Sedlčanech či na SŠV TRIVIS v Prostějově. Po deseti
tričkách za aktivní přístup jsme se rozhodli poslat i do ZŠ Jablonné
nad Orlicí a ZŠ Nový Rychnov. Podívejte se, jak jim sluší!

SŠV Trivis, Prostějov

ZŠ Sedlčany

ZŠ Generála Františka Fajtla, Praha
ZŠ Nový Rychnov

strana 5

Zpravodaj La-Ngonpo / číslo 3

Kampaň Česko mluví o vzdělávání
„Domníváme se, že jednou z příčin úpadku vzdělávání v ČR je neexistence jasné a sdílené koncepce
vzdělávací politiky. Proto chceme vyvolat celospolečenskou debatu, na jejímž konci definujeme smysl
a cíle vzdělávání, které budou pro každého srozumitelné,“ píší organizátoři kampaně Česko mluví
o vzdělávání z organizace EDUin a zároveň vyzývají širokou odbornou veřejnost: „Věnujme 6 měsíců
debatě o tom, kam chceme ve vzdělávání dojít.“
V rámci nové půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání se každý může zapojit do diskuzí o současné podobě našeho školství. Na www.ceskomluvi.cz naleznete názory, zkušenosti a teze lidí k aktuální debatě na téma: „Jak zvýšit zájem dětí a studentů učit se nové věci?“ (termín: 9.–30. 2. 2013)
Přispějte i Vy!
Další téma Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme dětí na „schopné“
a „méně schopné“? zahájí kulatý stůl SKAV a EDUin
ve
Čtvrtek, 28. 02. 2013,
10.00–12.30
v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1
Sledujte stránku www.ceskomluvi.cz a zapojte se! Kampaň můžete podpořit i vyvěšením banneru
„My a Česko mluví o vzdělávání“ na stránky vaší školy.
Zaujala vás kampaň Česko mluví o vzdělávání? Velmi nám pomůžete, když o ni dáte vědět svým přátelům či kolegům. Sdílejte nás na sociálních sítích, zmiňte se při rozhovoru, pošlete odkaz mailem.
Jedině tak se o kampani dozví dostatečné množství lidí a bude šance se hnout. Děkujeme.
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Napište nám
Postřehy, zkušenosti studentů/učitelů

Jak jsme vařili Indii
V předvánočním čase, kdy ve vzduchu voněla
skořice a nad naší školou se vznášel oblak nastávajících svátků radosti a dobrých skutků, se naše
La-Ngonpo skupina rozhodla radikálně změnit
„aroma“ školy. Stačili nám dvě hodiny čistého
času a celou školou se linula vůně kari koření a
kardamonu – rozhodli jsme se totiž ochutnat Indii! Paní učitelka nám připravila tři základní pochutiny, které sama osobně v Indii ochutnala a
uznala za vhodné, že bychom o jejich chuť neměli přijít ani my. První byl DAHL – červená čočka
ochucená kari kořením a ostatními přísadami,
druhým pokrmen byl chléb NAAN a na zapití
jsme si připravili TCHAI – tedy černý čaj s mlékem, medem a kardamonem. Příprava všech třech pokrmů byla poměrně jednoduchá, zažili jsme u ní také spoustu zábavy a musíme sebekriticky přiznat,
že se ukázalo, kdo z nás bude v budoucnu v kuchyni jako doma a kdo by se této části domácnosti
měl raději vyhnout. Když bylo vše nachystáno k servírování, s napětím jsme usedli ke stolu a jali se
ochutnávat. V prvním kole zmizel ze stolu naan
– moc se nám povedl a moc nám také chutnal.
S čočkou už to bylo horší, protože jsme jí uvařili
děsné množství, a také jsme postižení naši školní
jídelnou a k čočce chováme lehčí odpor. Zlatou
tečkou na konec byl horký tchai, který byl velmi
lahodný, a to i přesto, že ho naši spolužáci lehce
přesladili. Na konec nás paní učitelka odměnila
lahodnými chipsy ve stylu Bollywoodu s příchutí
kari a kokosu a s plnými břichy jsme se odebrali vstříc našim českým domovům. Vaření jsme
si neskutečně užili a plánujeme do Indie zaslat
recenzi jejich jídelníčku.
Žáci ZŠ Nový Rychnov
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La Ngonpo na ZŠ Pečky
Čtrnáct žáků devátých tříd je na ZŠ Pečky od září 2012 zapojeno do česko-indické spolupráce škol
v hodinách anglické konverzace. Až dosud se mezinárodní spolupráce školy (Comenius) vždy týkala
evropských zemí s velmi podobným životním stylem náctiletých.
Spolupráce s Ladakh Public School a kampusem SECMOL ve městě Leh na severu Indie otevřela
zcela nové možnosti multikulturní výchovy. Jednotná metodika spolupracujících škol mi umožňuje
na obecných tématech nabídnout dětem hodiny pojaté jako zážitek, sebepoznávání, sdílení názorů
a diskusi. To vše propojeno s komunikací v angličtině a využitím počítačových dovedností při práci
s webem La Ngonpo.
Indické děti nemají tak snadný přístup k internetu. Výstupy na webu můžeme srovnávat spíše
s českou školou ZŠ Vsetín, Rokytnice. O to čilejší je vzájemná korespondence. Touto cestu chci poděkovat indickým učitelům (Chozang Namgial – SECMOL, Sonam Wangdu – Ladakh Public School),
kteří nám poslali spoustu fotografií a dopisů.
Velkým zážitkem bylo pro pečecké děti setkání s dobrovolníkem panem Bendou, který trpělivě
odpovídal na otázky, navozené filmem Out of Dreams a jeho vlastní fotodokumentací.
Pedagogický sbor ZŠ Pečky absolvoval seminář Interkulturní třída a škola, protože téma multikulturní výchovy je průřezovým tématem školního vzdělávacího programu školy. Děkuji MKC Praha a
oběma lektorům, M. Hakovi a M. Holcové, kteří s námi strávili celý den.
V plánu máme prezentaci projektu spolužákům a rodičům u příležitosti 111. výročí založení
pečecké školy.
Věra Křížová, 5. 2. 2013
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La Ngonpo II, aneb Jak se zapojit v roce 2013?
Již v loňském roce na La Ngonpo navázal projekt
„Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV“, tzv. La
Ngonpo II, který se taktéž zaměřuje na oblast
globálního rozvojového vzdělávání na školách. V
rámci tohoto projektu se mohou učitelské sbory i letos díky grantu České rozvojové agentury
zdarma zúčastnit semináře „Co vím o GRV?“. Seminář je koncipován jako nadstavba pro projekt
La Ngonpo a učitelé ze zapojených škol se díky
němu mohou dozvědět více o metodách a cílech
v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Seminář „Co vím o GRV?“ cílí na celé pedagogické sbory za účelem podpořit výuku La Ngonpo
napříč předměty. Zkušený lektor povede 90minutový vzdělávací kurz pro skupinu nejméně 10
motivovaných učitelů, popřípadě zájemců z řad
rodičů a přátel školy, přímo u vás ve škole. Detailnější informace o semináři a o tom, jak si ho
objednat i do vaší školy vám ráda sdělí Anna Fischerová na adrese global.edu@mkc.cz.
Dalším způsobem, jak se můžete v roce 2013
zapojit, je možnost uspořádání debaty o globálním
rozvojovém vzdělávání nebo rozvojové spolupráci

ve Vaší škole nebo v místním kulturním centru,
kině či kavárně. Součástí programu může být také
promítání dokumentárního filmu Out of Dreams,
který porovnává sny a přání dvou dospívajících
chlapců z ČR a Indie a obsahuje řadu podnětů
pro následnou diskuzi nejen o filmu jako takovém, ale i o různých rozvojových tématech.
MKC Praha vám takovouto debatu pomůže
uspořádat a zajistí odpovídající experty na problematiku globálního rozvojového vzdělávání,
zahraniční rozvojové spolupráce či dobrovolníky s pracovní zkušeností v rozvojové zemi podle
stanoveného tématu debaty (např. možnosti
vzdělávání v rozvojových zemích, práce NNO
v rozvojových zemích, dopad globalizace na rozvojové i rozvinuté země a jejich závislost, různé
aspekty rozvojové spolupráce, atd.). Cílem debat
je poskytnout prostor a zázemí pro vlastní aktivity školy v místní komunitě a zároveň zvýšit zájem
české veřejnosti o témata GRV a ZRS. Formát
debat přímo poskytuje prostor k prezentaci školy
a aktivit, kterým se v rámci projektu La Ngonpo
některé třídy a jejich učitelé věnují.

ZŠ Nový Rchnov
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Věděli jste, že…?
•

od MKC Praha můžete zdarma získat Diář La Ngonpo, který shrnuje mezinárodní vzdělávací
projekt očima některých zúčastněných, obsahuje řadu doprovodných fotografií z ČR
i Ladaku a zároveň slouží jako univerzálně použitelný plánovací diář? V případě zájmu
napište na adresu global.edu@mkc.cz

•

po Plzni, Praze, Olomouci, Brně a Vsetíně může putovní výstava La Ngonpo zamířit také
k Vám? Upravili jsme totiž podobu výstavy tak, aby se vešla i do vaší školy. Tvoří ji nyní
10 závěsných plakátů o rozměrech 100x75cm, které Vám rádi na požádání zašleme! Pokud
máte o výstavu zájem, ozvěte se na global.edu@mkc.cz, výstavu vám rádi zapůjčíme pouze
za cenu poštovného.

•

nám můžete pravidelně posílat své postřehy a zkušenosti z výuky La Ngonpo
a z komunikace s indickými školami? – Vaše příspěvky budeme průběžně zveřejňovat na 		
Facebooku La Ngonpo a v dalších číslech Zpravodaje!

•

pokud chcete pokračovat v projektu i během ladackých zimních prázdnin, či je vaše
partnerská škola s výstupy pozadu a vy nechcete přijít o možnost srovnání výstupů, mají
učitelé přístup v záložce Lidé–Obrázky ke všem výstupům, které jsme zatím na stránce 		
shromáždili? Galerie se dají třídit podle jednotlivých aktivit nebo podle škol. Pro tyto
případy jsme pro vás také připravili Databázi výstupů La Ngonpo, kterou si můžete zdarma
stáhnout na stránkách www.mkc.cz v sekci Knihovna – Naše publikace.

•

naše publikace si můžete také stáhnout na webu www.globalnirozvojovevzdelavani.cz,
kde naleznete i množství dalších materiálů týkajících se globálního rozvojového vzdělávání?
Nenašli jste v aktuálním čísle to, co jste hledali?
Napište nám a pomozte vylepšit podobu newsletteru!
kontakt: global.edu@mkc.cz

Děkujeme
za pozornost.

