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Na úvod  
zisťujeme  
o sebe viac... 



Nálada po filme Deti bieleho boha 



Diskutujeme o ňom, premýšľame 



Ako funguje svetový obchod?  
Ktoré krajiny majú technológie, ale málo surovín? 



Ohodnocovanie výrobku v svetovej banke 



Vrstva bohatých má najdlhšie inštrukcie ku hre 

Korálková hra 



Obchodovanie a čerpanie zdrojov v plnom prúde 

... aktivity z príručky Komu patrí Zem a použitie softvéru Globálne vzdelávanie v pohybe  http://www.zivica.sk/vpohybe/  



„Táto krajina má najhustejšiu železničnú sieť na svete.“ 

Stereotypy ... výroky o Indii a USA 



Národy „Ru“ a „Fa“ 



Čo sme zistili o druhom kmeni 



... v slučkách je stále viac tesno 

Zem má obmedzený priestor  
a nás stále pribúda 



V slučkách je ešte tesnejšie... 



Ranná rozohrievačka 
 
„Čo najďalej odhodiť!“ 



          Dôležitá je spolupráca 





Medzi krajinami sú obrovské rozdiely 



... zo spätných väzieb študentov ku kurzu 

"Podľa mňa určite áno, účastníci sa oveľa viac otvoria a naladia na tému ako keď sú v škole na 1,5 
hodinovom cviku." 
  
"Určite áno, je lepšie si niečo raz zažiť ako 10x čítať." 
  
"Áno, je to fajn, lebo človek viacej stihne. Je rozdiel, či niečo robíme 1,5 hodiny alebo dlhší čas. Keď je to 
kurzovou formou, je to viac edukačné." 
  
"Určite odporúčam. Pretože to nasledovalo všetko pekne po poradí za pár dní, tak mám dojem, že info, 
dojmy a zážitky vo mne zostanú dlho a hlboko" 
  
 
  

"Odporúčate v ďalšom ročníku výučby predmetu  
Globálne vzdelávanie výučbu kurzovou formou?"  



... zo spätných väzieb študentov ku kurzu 

"Tento kurz bol skvelý. Lepšie, ako sa baviť v učebni, interaktívny, perfektný a odporúčam každému. Je dobrá 
aj rôznorodosť lektorov, dynamika aktivít. Všetko super rozvrhnuté" 
  
"Áno. Myslím, si, že aktivity, ktoré sme tu robili by v škole neboli také efektívne. Tiež pozitívne vplývalo 
prostredie (aj na stmelenie skupiny). Dobré bolo aj, že sme sa téme venovali viac dní v kuse, bez 
prerušovania inými predmetmi." 
  
"Určite odporúčam aj v ďalších ročníkoch výučbu formou kurzu. Výučba takto nadobúda úplne inú 
atmosféru, poskytuje oveľa viac času a priestoru a tiež môže byť vďaka tomu intenzívnejšia." 
  
"Určite áno. Je to prínosnejšie ako klasické cvičenia v škole, dozvedeli sme sa mnoho nového, formovali sme 
si vlastné názory, že nedívať sa na  veci len z jedného uhla pohľadu. Na kurze je dosť času na prednášku, 
aktivity, diskusiu aj  takú neformálnejšiu a celkovo uvoľnenejšie ako v škole." 
  
"Áno, Áno, Áno. Je to intenzívny pobyt, kde sa človek doslova ponorí do globálneho a kritického myslenia. 
Prostredie je veľmi príjemné, dýcha kreativitou, aktivitami, nespočetnými možnosťami rozvíjať telo aj 
ducha." 
  
"Výučba kurzovou formou je zaujímavá, na človeka sa viac nalepí a je to super zážitok. Je to lepšie ako sedieť 
v miestnosti a počúvať." 
  
"Výučba takouto formou nadobúda úplne inú atmosféru, poskytuje oveľa viac času a priestoru a tiež môže 
byť vďaka tomu intenzívnejšia" 
  



... zo spätných väzieb študentov ku kurzu 

 
"Takáto forma výučby je oveľa prínosnejšia" 
  
"Áno, pri jednotlivých "hrách" sme si viac uvedomili niektoré pojmy z učebnice" 
  
"Určite áno. Na kurze prebieha výučba zážitkovou formou a zážitky z prostredia Zaježovej v nás zostanú 
dlhšie ako priemerná hodina v priestoroch TUZVO" 
  
"Určite odporúčam, lebo keby sa tieto aktivity robili v učebni v rámci vyučovania, tak by som si 
nezapamätala toľko toho ako kurzovou formou. A taktiež tu boli také osobnejšie vzťahy." 
  
"Aj viac dní :O). Príjemné prostredie, bolo veľmi fajn, že sme trávili čas spoločne, mohli spolu diskutovať, 
uvoľnená atmosféra (nie ako na prednáške)" 
  
"Určite hej: takáto forma výučby je oveľa prínosnejšia." 
  
"Určite áno. Kurz je určite lepší ako prednášky v škole." 
  
"Jednoznačne intenzívny zážitok." 
  
"Určite áno. Kurz bol výborný. Všetky aktivity boli veľmi názorné, kde sme si mohli uvedomiť, ako veľmi sa 
nás tieto problémy dotýkajú." 
  
"Áno. Jedinou lepšou formou by bolo cestovať po týchto krajinách :O)" 
  
 
  



Ďakujeme 

Kurz sa uskutočnil v rámci projektu Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky  
Projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technickej univerzity vo Zvolene podporený  
Slovak Aid v rámci výzvy č. SAMRS/2013/ - Rozvojové vzdelávanie, Budovanie kapacít a Spolufinancovanie  
projektov schválených EK v zmysle Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky  
na rok 2013. 
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Zuzane Labašovej 
z CEEV Živica 
  
Martinovi Cerovskému 
z Fakulty ekológie a 
environmentalistiky  
za participáciu  
na programe kurzu  


