
Konference JSNS.CZ VE VAŠÍ TŘÍDĚ 

Využití filmu a dalších audiovizuálních materiálů ve výuce 

10. března 2020 / 8.30 - 16.30 

Centrum současného umění DOX 

 

Konference se uskuteční v auditoriu Centra současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7) a 

je určená pro vyučující, další pedagogické pracovníky a odborníky. Vstupné je zdarma, je ale 

nutné vyplnit registraci níže. 

Registrace prodloužena do 6. března. 

V případě jakéhokoliv dotazu ke konferenci se obracejte na Lindu Šilingerovou 

(linda.silingerova@jsns.cz).  

 

Rámcový program:  

8.30 - 9:00  Příchod účastníků, registrace  

9:00  Přivítání a úvodní slovo Karla Strachoty, ředitele Jednoho světa na školách  

9:30  - 11:00  

Panelová diskuze na téma: Jak vytvářet dobrou atmosféru ve třídě?   

Jak efektivně využívat metodiku Jednoho světa na školách k budování 

otevřených vztahů mezi žáky, mezi žáky a vyučujícím a tím přispívat k 

prevenci rizikového chování? Přijďte si poslechnout zkušenosti kolegů, kteří 

s našimi materiály pracují a odborníků na poli prevence.  

panelisté: 

Zuzana Paseková, metodička prevence na Karlínské obchodní akademii a 

lektorka programu JSNS  

Vlasta Urbanová, pedagožka a lektorka programu JSNS  

Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence, Hlavní město Praha 

Petra Ambrožová, Katedra sociální pedagogiky, PedF UHK 

 

moderuje: Tereza Günterová 

11:00 – 11:45  

Přestávka na Brunch 

Možnost vyzkoušet filmy ve virtuální realitě z festivalu Jeden svět 

mailto:linda.silingerova@jsns.cz


11:45 – 13:15 

workshopy  

 

Auditorium  

 

Téma: Filmová výchova na 

portálu JSNS.CZ   

 

- představení přístupu JSNS.CZ 

(Ester Valchářová Pěkná) 

- představení projektu Shortcut - 

malé příběhy, velká témata 

(Kateřina Suchá) 

- ukázková hodina pro výuku 

filmové výchovy s lektorem Jiřím 

Krejčím  

Dox lab  

 

Téma: Jak zlepšit atmosféru ve vaší 

třídě  I. a II. 

 

- využití metodiky JSNS.CZ pro práci s 

kolektivem a prevence sociálně 

patologických jevů ve škole  

- ukázkové hodiny se 

lektorkami Vlastou Urbanovou a 

Zuzanou Pasekovou 

 

 *  kapacity obou workshopů Jak 

zlepšit atmosféru ve vaší třídě jsou již 

naplněny 

13:15  Přestávka 

13:30 – 15:30   

 

Projekce filmu Mám to v krvi z letošního festivalu Jeden svět s následnou 

debatou s etnologem a sociálně kulturním antropologem Markem 

Halbichem.  

Mám to v krvi (In My Blood It Runs / Austrálie / Maya Newell / 2018 / 84 

min.) 

Desetiletý Dujuan hledá vlastní identitu mezi kulturou domorodých 

Austrálců, z níž pochází, a většinovou australskou společností, v jejímž 

systému vyrůstá. 

15:30– 16:30 Závěr - neformální sklenička s týmem JSNŠ  

*Změna programu vyhrazena 

*Na konferenci bude zajištěno občerstvení. Proplacení cestovních nákladů není v našich 

finančních možnostech.  

 

https://www.jedensvet.cz/2020/filmy-a-z/40633-mam-to-v-krvi
https://www.jedensvet.cz/2020/filmy-a-z/40633-mam-to-v-krvi
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