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Změřte si mediální gramotnost

Vyzkoušejte novou webovou aplikaci
MQtester, jež si klade za cíl hravou formou
vzdělávat v oblasti médií. Je určena všem:
široké veřejnosti i žákům druhého stupně
základních škol a středoškolákům. Sečtením
získaných bodů ve všech úrovních zjistíte svůj
celkový „kvocient mediální gramotnosti“.
MQtester Vám může posloužit jako podklad do
výuky mediální výchovy, nebo k samostatné
práci žáků.

Zobrazit email v prohlížeči

Milí vyučující,
závěr školního roku již potřetí patří rozvíjení kritického myšlení a mediální
gramotnosti mladých lidí. Týdny mediálního vzdělávání probíhají po dobu
šesti týdnů na školách po celé České republice. Zahájili jsme je v pondělí 20. května
v pražském Goethe institutu panelovou debatou za účasti šéfredaktorky
zpravodajství ČTK, Radky Matesové Markové, moderátorky stanice
Radiožurnál Českého rozhlasu, Marie Bastlové, a šéfredaktora nedávno nově
vzniklého Deníku N, Pavla Tomáška.  Záznam hodinové diskuze zůstává na našem
webu a můžete se na něj se svými studenty kdykoliv podívat.

Debaty s novináři, projekce tematických filmů, workshopy a exkurze do
partnerských redakcí letos probíhají na více než sto dvaceti základních a středních
školách. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše dojmy, fotky a videa. Posílat je
můžete na tana.abrhamova@jsns.cz.

Za tým JSNS Vám krásné poslední dny školního roku přeje,

Dorotea Mejstříková
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Podívejte se, kdo získal Cenu
Gratias Tibi

V polovině května jsme v Lucerně ocenili hned
několik inspirativních projektů mladých
lidí. Více se o jednotlivých finalistech a
laureátech Ceny Gratias Tibi 2019 dozvíte zde.
Máte půl hodiny čas? Nechte na sebe dýchnout
atmosféru večera prostřednictvím krátkého
pořadu, který o Ceně natočila Česká televize.

Číst dále

Nominujte na Cenu Příběhů
bezpráví

Do 30. června přijímáme nominace na
Cenu Příběhů bezpráví. Kdokoliv ve věku
13-30 let může nominovat osobnost, které by
rád vyjádřil svůj vděk a úctu za odvážné
postoje v období komunismu. Tři laureáti,
které ze všech nominací vybere studentská
porota, obdrží ocenění na podzim během
slavnostního večera v Kině Lucerna.

Číst celé

Hledáme učitele na testování lekcí

Pracujeme na rozšíření nabídky
audiovizuálních lekcí z okruhu mediálního
vzdělávání o ty, určené žákům věkové
kategorie 6 až 10 let. Pokud byste nám od
září rádi pomáhali s testováním a zpětnou
vazbou, ozvěte se prosím na
paula.siskova@jsns.cz  Uvítáme znalost
francouzštiny, není ale podmínkou.

Přijďte na Summit Světových škol

V úterý 18. června 2019 v Praze proběhne
Summit Světových škol s podtitulem
Chudoba blízká i vzdálená. Summit je
určen všem učitelům i žákům ze
základních, středních i mateřských škol
napříč ČR, kteří se zajímají o globální
témata a usilují o jejich otevírání ve veřejném
prostoru i začleňování do výuky. Akcí provází
Nora Fridrichová. Těšit se můžete na debatu
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se zajímavými hosty i odpolední workshopy
zaměřené na to, jak tato témata začleňovat do
výuky.

Číst celé

Ztráta paměti – Žalář je čest, ne
ponížení…

Ve středu 29. května zemřel Jiří Stránský,
spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel,
básník, skaut, a také bývalý mukl. Jiří Stránský
byl vůbec první politický vězeň, za kterým
jsme se šli před patnácti lety poradit kvůli
tehdy vznikajícímu projektu Příběhy
bezpráví. Zcela mimořádně otevíráme pro
veřejnost filmové svědectví o době
komunismu, které na základě námětu Jiřího
Stránského natočil Milan Maryška.

Číst celé

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU: Fa
cebo

ok

Odhlásit se z odběru newsletteru Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.

TIPY NA FILMY

Tento email byl odeslán na adresu krystof.dolezal@jsns.cz.

Odesilatelem je Dorotea Mejstříková, dorotea.mejstrikova@jsns.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.

Z odběru se můžete odhlásit.

S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla
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