Férový svet

Prehľad podpory pre osvetové
a vzdelávacie aktivity
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Úvodné slovo
Milí priatelia sveta Fairtrade,
žijeme spoločne na jednej planéte a môžeme sa podieľať
na tom, ako život na nej vyzerá a bude vyzerať v budúcnosti.
Pripravili sme pre vás súpis zaujímavých vzdelávacích
a informačných materiálov, ktoré môžete využívať vo výučbe
alebo pri organizovaní informačných akcií. Všetky uvedené
zdroje sú dostupné bezplatne.
Veríme, že vám tento prehľad pomôže v orientácii a inšpiruje
vás k aktívnemu zapojeniu. Či už v rámci vzdelávacích aktivít,
alebo aktivít smerujúcich k zvyšovaniu všeobecného povedomia
o globálnych súvislostiach a fungovaní Fairtrade.

Lukáš Bulko
Koordinátor osvety a vzdelávania SK
+421 902 727 117
lukas.bulko@fairtrade-slovensko.sk

Publikácie
ku globálnemu
zdelávaniu
Ak sa chcete globálnemu vzdelávaniu
venovať vo vašej škole, skautskom
oddiele, knižnici, alebo neformálnom
vzdelávaní, viaceré neziskové
organizácie na Slovensku ponúkajú
širokú škálu rôznych vzdelávacích
metodík, lekcií, programov a kurzov
s rôznym záberom.
V tomto materiáli prinášame
jednoduchý a dostupný prehľad, čo
všetko klúčoví hráči v rámci globálneho
vzdelávania na Slovensku ponúkajú.

Rozvíjajte GRV

Všetky dostupné slovenské materiály
ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu
nájdete v rozsiahlej databáze

www.globalnevzdelavanie.sk
Foto: Top 30 globálneho vzdelávania

Výber je postavený na osobných
a aktuálnych tipoch 10 odborníkov
slovenského globálneho rozvojového
vzdelávania z 10 organizácií: Človek
v ohrození, CEEV Živica, Slovenská
nadácia pre UNICEF, Academia Nova,
Green Foundation, Slovenské centrum
pre komunikáciu a rozvoj, Impact
Games, Nadácia Milana Šimečku,
eRko a Fairtrade Česko a Slovensko.
• bit.ly/top-30-grv

Vzdelávacie lekcie
Záhada lacných banánov (12+, 60 min.)
– Ako sú rozložené sily medzi
jednotlivými hráčmi v dodávateľskom
reťazci banánov?
• bit.ly/lekcia-banany

Strážcovia pralesa (13+, 45 min.)
– Ako je možné pri pestovaní
kakaa chrániť životné prostredie
a dažďové pralesy?
• bit.ly/lekcia-strazcovia

Cena kakaa (13+, 45/60 min.)
- Aké sú životné podmienky
pestovateľov kakaa?
• bit.ly/lekcia-kakao

V tieni kakaovníka (13+, 45 min.)
– Lekcia k rovnomennému
dokumentárnemu filmu.
Aké sú podmienky pestovanie
kakaa v západnej Afrike?
• bit.ly/lekcia-kakaofilm

Základné potreby (8+, 45 min.)
– Aké základné ľudské potreby
sú kľúčové pre dôstojný život?
• bit.ly/lekcia-zakladne-potreby

Lekcie Fairtrade
Česko a Slovensko

Vzdelávacie lekcie pre výučbu Fairtrade
a ďalších globálnych tém, ktoré pre vás
pripravil náš tím, nájdete na podstránke

www.fairtrade-slovensko.sk/vzdelavanie
Foto: vzdelávacia lekcia o kakau na základnej škole

Fairtradový AZ kvíz (12+, 45 min.)
– vzdelávacia hra
– Čo je to Fairtrade a ako pomáha
pestovateľom v krajinách
globálneho Juhu?
• bit.ly/lekcia-az-kviz
Roly vo Fairtrade (14+, 45 min.)
– Ako putujú peniaze a suroviny
v dodávateľskom reťazci
systému Fairtrade?
• bit.ly/lekcia-roly-vo-ft

GMO bavlna (12+, 45 min.)
– Aké sú vplyvy využívania
geneticky modifikovanej bavlny
na pestovateľov v Indii?
• bit.ly/lekcia-gmobavlna

Videá pre školy
a verejné premietania
V tieni kakaovníka
(22 min., slovensky, 2020)
– autorský dokumentárny film
Stanislava Komínka a Lukáša Matenu
ovenčený niekoľkými
medzinárodnými cenami
• bit.ly/film-kakao
Strážcovia pralesa
(12 min., slovesnký dabing, 2021)
– o pestovateľoch kakaa v Sierra Leone
• bit.ly/strazcipralesa
Ako Fairtrade pomáha v boji proti
klimatickej zmene?
(1 min., animovaný, slovensky)
• bit.ly/fairtradeklima
Fair trade naživo
(video českej organizácie NaZemi,
13 min., české titulky, 2015)
– o pestovaní kávy
v Mexiku a Guatemale
• bit.ly/film-fair-trade

Sprievodca férového pijana kávy
(Česká televízia, 26 min.,
česky/české titulky, 2015)
• bit.ly/film-kava
Príliš horká čokoláda
(Česká televízia, 10 min., česky, 2020)
– reportáž o pestovaní kakaa
na Pobreží slonoviny
• bit.ly/film-cokolada
Fair trade pestovanie banánov
a kvetov v Kostarike
(6 min., česky)
– reportáž pre českú televíziu
Prima svet, 2017
• bit.ly/film-bananove-plantaze
Tienisté stránky banánového biznisu
(6 min., česky)
– reportáž pre českú televíziu
Prima svet, 2017
• bit.ly/film-bananove-plantaze2

Miesto rastu trocha pôstu
(8 min., dokument, česky,
české titulky, 2016)
– sedem žien v boji za klimatickú
spravodlivosť
• bit.ly/film-rust
Mzda, z ktorej sa dá uživiť
(21 min., dokument, anglicky,
české titulky, rok 2013)
– o odevnom priemysle v Ázii
• bit.ly/film-mzda
Výroba topánok v indickej Agre
(6 min)
– reportáž pre TV Prima svet, 2017
• bit.ly/film-topanky-agra
V tieni Taj Mahalu
(12 min., dokument českej organizácie
NaZemi, česky, 2018)
– dokument o výrobe topánok v Indii,
napr. pre firmu Baťa
• bit.ly/film-taj-mahal

Celorepublikové akcie
Vo Fairtrade Česko a Slovensko koordinujeme dve veľké osvetové
akcie, do ktorých sa zapájajú ľudia po celej republike. Pridajte
sa ako miestni organizátori a organizátorky! Pošleme vám
zadarmo podklady na organizáciu aj vzorové tlačové správy.

Férové raňajky

je komunitné stretnutie a piknik na podporu pestovateľov
a koná sa každoročne druhú májovú sobotu na Svetový deň pre
fair trade. Na mnohých miesta v Slovenskej republike sa ľudia
schádzajú a spoločne si užívajú fairtradové a lokálne dobroty.

www.feroveranajky.sk
Informujte o svete

Pomocou nášho manuálu premýšľajte
pri plánovaní akcií nielen o samotnej
téme akcie a jej vplyve, ale aj o hodnotovom
rámci, ktorý človek často nevedomky
komunikuje navonok.

bit.ly/fairtrade-manual-podpory
Foto: Férové ráno 2022 v Žiari nad Hronom

Výstava na stromoch

je výstavový happening a prebieha vždy začiatkom októbra počas
Týždňa dôstojnej práce. Každý rok sa téma akcie mení, posledné
ročníky sa venovali pestovaniu kakaa a bavlny. Usporiadajte
výstavu aj vo svojom parku alebo na námestí!

www.vystavanastromoch.sk

Výstavy
Cena kakaa
– 14 plagátov A2 o podmienkach
pestovanie kakaa na Pobreží Slonoviny
• bit.ly/cenakakaa
Život v bavlne
– 14 plagátov A2 o podmienkach
pestovateľov bavlny
a možnostiach zlepšenia
• bit.ly/vystava-bavlna

Radi vás podporíme

Chcete svoje možnosti zapojenia
prediskutovať? Zavolajte
a preberieme spoločne vaše nápady
a možnosti. Môžeme vám tiež poslať
balík s informačnými materiálmi
alebo vybranú výstavu.
Foto: výstava o bavlne v bratislavskej predajni EtikButik

Prednáška o Fairtrade
vo vašej škole / obci

Radi prídeme porozprávať
o našich skúsenostiach zo stretnutí
s pestovateľmi plodín ako káva,
banány a ananásy.
Foto: prednáška v rámci semináru pre mladých aktivistov a pedagógov

Podieľať sa na lepšej budúcnosti
pre ľudí aj celú planétu nie je jednoduché.
Nebuďte na to sami. Zapojte ľudí
vo svojom okolí, spolupracujte s ďalšími
organizáciami. Zapojte sa do sietí
ako sú Zelená škola (zelenaskola.sk)
alebo platforma pre environmentálnu
výchovu (www.ewobox.sk).

WWW.FAIRTRADE-SLOVENSKO.SK

