VĚSTNÍK 2016/04
SEMINÁŘ K MEDIÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Jaké jsou nástroje ruské propagandy a jak ji odhalit?
Zveme vás na seminář, na kterém získáte praktické
dovednosti v oblasti mediálního vzdělávání se
zaměřením na současnou ruskou propagandu.
Budeme mluvit o nástrojích a cílech propagandy,
zhlédnete audiovizuální materiály z nabídky
jsns.cz, vyzkoušíte si konkrétní didaktické aktivity
a analýzu mediálních sdělení. Nově nabyté
zkušenosti uplatníte při zvyšování mediální
gramotnosti a rozvoji kritického myšlení svých
studentů. Seminář se uskuteční 25. dubna a povede ho Jaroslav Valůch, zkušený lektor
a odborník na mediální komunikaci a hate-speech. Součástí budou i diskuze s hosty. Počet
míst je omezen, registrovat se můžete online.
SEMINÁŘ FILMOVÁ VÝCHOVA
Vyzkoušejte si analýzu filmu s uznávaným režisérem
Promítáte se svými žáky a studenty ve výuce
dokumentární filmy a rádi byste věnovali
i posilování jejich filmové gramotnosti? Přijďte
v úterý 3. května na seminář pro pedagogy SŠ
a 2. stupně ZŠ. Získáte na něm praktické
dovednosti v oblasti filmové výchovy. Program
semináře vychází z nových lekcí k tématu Základy
dokumentárního filmu, které pro vás připravujeme. Pod vedením zkušené lektorky si
vyzkoušíte konkrétní didaktické aktivity. Budeme se zabývat různými typy dokumentárních
filmů, základům filmové řeči a společně s filmovým režisérem Pavlem Štinglem provedeme
analýzu vybraného filmu. Program semináře a přihlášky najdete zde. Své případné dotazy
a nápady nám můžete psát na ester.pekna@jsns.cz.

POSLEDNÍ MÍSTO V MEZINÁRODNÍM PROJEKTU KDO JINÝ?
Zapojte se se svými studenty a navštivte Estonsko
Chcete se vy i vaši žáci dovědět více o řízení
projektů, procvičit si konverzaci v angličtině
a setkat se s vrstevníky a kolegy z dalších zemí?
Zbývá nám poslední místo do týmu pěti
středních škol, které se zúčastní týmových
projektů Kdo jiný?. Hledáme vždy jednu
vyučující/ho a jednoho studenta/studentku,
vedoucí týmu. Společně s několika spolužáky
vytipují problém nebo téma ve své komunitě, které
by chtěli vyřešit. Společně pak pracují s vyučujícím na organizaci své iniciativy.
Pro vyučující připravíme v červnu 2016 v Estonsku pětidenní mezinárodní setkání
s kolegy/kolegyněmi ze Slovenska a Estonska. Mezinárodní setkání také uspořádáme pro
studentské vedoucí týmů, a to v srpnu 2016 v ČR a v létě 2017 na Slovensku. Pokud byste
chtěli dozvědět více nebo se do projektu přihlásit, napište na jana.touzimska@jsns.cz.
OSLAVTE MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ
Vyberte si ze široké nabídky filmů z okruhu Životní prostředí
Staňte se součástí celosvětových oslav Dne Země,
který připadá na 22. dubna. V tématickém
okruhu Životní prostředí na portálu jsns.cz si
můžete vybrat z více než dvacítky filmů nebo
krátkých spotů pro různé věkové kategorie. Pro
nejmladší žáky doporučujeme například oblíbený
snímek Moje sousedka nebo sérii krátkých videí
Zvířata zachraňují svět. Pro druhý stupeň ZŠ
můžete využít snímky ze série Ekoduely. U středoškoláků vždy boduje film Na sever od
slunce o dvou mladých surfařích, kteří tráví zimu za polárním kruhem. Zvolit můžete třeba i
vizuálně působivý snímek ThuleTuvalu o dvou místech, která přímo ohrožují klimatické
změny. Pokud hledáte něco kratšího, prohlédněte si několik krátkých spotů o ochraně zvířat.
TÝMOVÉ PROJEKTY KDO JINÝ?
Žáci bořili mýty o menšinách, cizincích a migraci
Žákovské týmy z deseti různých škol se věnovali
poznávání cizích kultur, bojovali s předsudky a
sami hledali informace o migraci. Pořádali besedy,
vědomostní kvíz, představovali země svých
spolužáků a mnoho dalšího. Prohlédněte si
všechny aktivity, které žáci zorganizovali.

