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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Jak se dělá Měsíc filmu na školách?
Do Měsíce filmu na školách se k dnešnímu dni přihlásilo 545
základních a středních škol z celé České republiky.
Pedagogové a jejich žáci plánují, jakým způsobem akci na své
škole pojmou. Proto jsme připravili užitečné Rady a doporučení
vycházející ze zkušeností a praxe pedagogů, kteří projekce
dokumentárních filmů a následné besedy s pamětníky
pravidelně organizují. Rady a doporučení jsou součástí
speciální audiovizuální lekce Měsíc filmu na školách. Pokud
budete chtít svým žákům tematicky dokreslit promítání
dokumentu, máme pro vás další tip – zapůjčíme vám zdarma
výstavu. Více informací, jaké výstavy nabízíme a na koho se
v případě zájmu obrátit, naleznete v Nabídce výstav o československých dějinách.
Přihlaste se i vy do Měsíce filmu na školách 2013
Prodloužili jsme pro vás přihlášky do Měsíce filmu na
školách. Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti se
projektu zúčastnit. Zapojené školy získají zdarma jeden film o
moderních československých dějinách na DVD a řadu
bonusových materiálů: loutkový film Normalizační loutka ze
života autorů o tom, jak se žilo v normalizačním
Československu; třídílné drama Hořící keř o činu Jana Palacha,
osudech jeho blízkých a počátcích normalizace v ČSSR a
příručku Příběhy bezpráví – Propaganda popisující nástroje a
formy komunistické propagandy a její vývoj mezi lety 1948 a
1989. Stačí se zaregistrovat na našem webu jsns.cz. Pokud
budete mít jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit buď telefonicky: 222 350 843, nebo emailem: info@pribehybezpravi.cz. Rádi vám s čímkoli pomůžeme.
Seminář pro pedagogy
Na listopad jsme pro vás připravili další ze seminářů věnovaný
československým moderním dějinám. Tentokrát se zaměříme
na práci s audiovizuálními lekcemi, které můžete najít na
našem webovém portále jsns.cz.
Seminář bude celodenní a uskuteční se 20. 11. v Praze
v Langhans – Centru Člověka v tísni. Přihlašování na
seminář probíhá prostřednictvím e-mailu, bližší informace
naleznete na našich webových stránkách. Seminář je
akreditován MŠMT. Přijďte, těšíme se na vás.

STUDENTSKÉ VOLBY
Přes 50 tisíc studentů odevzdalo při Studentských předčasných parlamentních volbách platný
hlasovací lístek
Máme za sebou již čtvrté Studentské volby. Ve dnech 2.–3.
října středoškoláci volili na 434 školách v celé ČR. Seznamte
se s podrobnými výsledky a připomeňte si studentské volební
dny ve fotogalerii.
Děkujeme všem zapojeným pedagogům za organizaci voleb na
škole a za realizaci doprovodných programů a zařazení tématu
do výuky. Jsme rádi za pozitivní ohlasy a také za to, že se
Studentské volby stávají přirozenou součástí občanského
vzdělávání studentů na středních školách. Zaznamenali jste
zajímavé ohlasy nebo máte nějaké výstupy ze Studentských voleb? Sdílejte je s námi a posílejte na
adresu studentskevolby@jsns.cz. Stejně tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Naše předvolební otázky
Den před konáním Studentských voleb jsme uspořádali debatu
studentů se zástupci politických stran Naše předvolební
otázky. Co zajímalo pražské středoškoláky a jak se s otázkami
vypořádali zástupci šesti politických stran? Podívejte se na
záznam debaty.

PŘÍPRAVA AV LEKCÍ NA JSNS.CZ K VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ
Využíváte naše filmy pro výuku cizích jazyků?
Rádi bychom připravili audiovizuální lekce tak, abyste
dokumenty a aktivity s pracovními listy mohli využít také při
výuce cizích jazyků. Využíváte naše filmy v hodinách cizích
jazyků? Pokud ano, napište nám své zkušenosti. Chceme
slyšet vaše názory a příklady z praxe. Rádi bychom vás
pozvali na první setkání pracovní skupiny. Pokud máte o tuto
spolupráci zájem, napište nám do konce října na e-mail
jana.touzimska@jsns.cz.

NA WEBU MÁME JIŽ 1 700 REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ
Máte dobrou zkušenost s naším portálem? Doporučte ho dalším.
Na našem webu jsns.cz máme již 1 700 registrovaných pedagogů
i studentů. Pokud se i pro vás stal zdrojem informací a nápadů,
budeme rádi, pokud jej představíte svým kolegům z vaší nebo jiné
školy, kolegům ze studií apod. Za vaši práci vedoucí k registraci
nového pedagoga na jsns.cz vám vyplatíme finanční odměnu. Více
informací vám poskytneme na hedvika.wunschova@jsns.cz.
Se vzdělávacím portálem jsns.cz jsme se také dostali do finálního
hlasování ankety Křišťálová lupa 2013 – Cena českého
Internetu v kategorii Veřejně prospěšná služba. Pokud nám
budete chtít poslat svůj hlas, můžete zde.
A pokud s námi chcete být v kontaktu častěji, připojte se k nám na Facebooku.

