Září 2013
HLASUJTE PRO NÁŠ WEB JSNS.CZ V KŘIŠŤÁLOVÉ LUPĚ
Portál je nominován v kategorii Veřejně prospěšná služba
Díky vašim nominacím a výběru odborné poroty jsme se s naším
audiovizuálním vzdělávacím portálem jsns.cz dostali mezi deset
vybraných projektů do kategorie Veřejně prospěšná služba
v anketě Křišťálová lupa – Cena českého Internetu 2013.
Podpořte nás ještě jednou ve finálním hlasování veřejnosti,
které právě začalo a které vám zabere několik vteřin, stačí pouze
vyplnit váš e-mail. Děkujeme.

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Jiří Stránský vzkazuje…
"Já se ve svých příbězích snažím mladým lidem říct, že to zas
taková zívačka nebyla. Lidé, kteří byli zavřeni a
pronásledováni, v sobě nesou tu správnou paměť tohoto národa
a je mojí povinností o tom vypovídat.". Pozvěte si i vy v rámci
Měsíce filmu na školách pamětníka na besedu. Nevíte, jak na
to? Připravili jsme pro vás specielní informační AV lekci,
vycházející z našich zkušeností a praxe pedagogů, kteří
projekce filmů a besedy na školách pravidelně organizují.
Uzávěrka přihlášek do Měsíce filmu na školách je 4. října
2013. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@pribehybezpravi.cz,
nebo na telefonu 222 350 843.

NAŠE POSVÍCENÍ
Zapojte svou školu do kampaně proti světovému hladu
Ve světový den výživy, 16. října, proběhne v rámci
mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu
na základních a středních školách v celé ČR akce Naše
Posvícení, do níž se můžete zapojit i vy. Přesvědčte se svými
žáky školní jídelnu, aby připravila menu pouze z lokálních
surovin, a tím šetřila půdu v rozvojových zemích.
Zorganizujte projekci filmu, anebo vymyslete vlastní akci,

která s problematikou světového hladu souvisí. Zaregistrujte se a obdržíte od nás plakáty,
příručku a případně i přístup k filmům na projekci. Školy, které uspořádají nejlepší akci, od nás
získají pěkné dárky a certifikát. Více informací na: www.jsns.cz/naseposviceni.

MULTIKULTURALITA
Podělte se o své zkušenosti z projektového dne
Pořádáte na své škole projektové dny? Používáte k tomu
dokumentární filmy z naší nabídky? Pokud jste některý z nich
věnovali tématu multikulturní soužití, dejte nám vědět do 11.
října. Do připravované publikace sbíráme nápady a příklady
dobré praxe. Co hledáme? Interaktivní aktivity, doporučení
vhodných metod, sdílení příběhů žáků a dalších lidí z okolí s
odlišnou národností, a tipy na další aktivity. Napište nám, jak u
vás projektové dny na toto téma pořádáte, pošlete fotografie nebo
jiné výstupy. Nebo takový den plánujete? Pozvěte nás na něj. Na vaše nápady se těší koordinátorka
Kateřina Suchá na e-mailu katerina.sucha@jsns.cz. Příspěvky, které vybereme, budou finančně
ohodnoceny.

PRVNÍ SEMINÁŘ SPOJENÝ S PŘEDSTAVENÍM PORTÁLU JSNS.CZ A S REGISTRACÍ
Koncem srpna proběhl seminář pro pedagogy se zaměřením na lidská práva
Koncem srpna jsme uspořádali seminář zaměřený na výuku
lidských
práv
prostřednictvím
audiovizuálních
prostředků. Účastnil se ho celý pedagogický sbor a všichni
přítomní se na místě registrovali na portál jsns.cz. Seminář se
konal v rámci přípravného týdne pro pedagogy Základní školy
ze Školní ulice v Lounech v místní městské knihovně. Učitelé
se seznámili nejen s naším webem a naším vzdělávacím
programem, ale také si vyzkoušeli interaktivní metody
výuky. S účastníky semináře se potkáme ještě jednou za
několik měsíců, kdy budeme reflektovat využívání audiovizuálních lekcí v hodinách, sdílet
zkušenosti a vyzkoušíme si další aktivity. Fotogalerii ze semináře si můžete prohlédnout zde.

