Listopad 2012
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Měsíc filmu na školách 2012
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 proběhlo slavnostní zahájení
projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2012.
V zaplněném sále pražského kina Lucerna byli přítomni
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr
školství Petr Fiala, dokumentaristka Olga Sommerová,
hosté z řad politických vězňů, undergroundu a disentu,
filmových tvůrců, pedagogů a studentů. Součástí
slavnostního večera byla premiéra dokumentárního filmu
České děti, který svým osobitým zpracováním a originální
hudbou získal u publika velmi kladné ohlasy. Film je
v rámci letošního ročníku školám nabízen zdarma. Dosud se do projektu Příběhů bezpráví zapojilo
více než 750 škol a další zájemci se mohou stále přihlašovat zde. Podívejte se také na fotografie ze
zahájení.
Jména držitelů Ceny Příběhů bezpráví 2012 jsou již známa

laureátů se můžete podívat zde.

U příležitosti slavnostního zahájení 8. ročníku Měsíce
filmu na školách byla oficiálně vyhlášena jména laureátů
Ceny Příběhů bezpráví 2012. Ocenění za odvážné postoje a
činy v období komunismu převzali z rukou ministra
zahraničí Karla Schwarzenberga a ministra školství Petra
Fialy paní Hana Krsková-Dvořáková a Oldřich Čapka.
Cenu pro Otakara Rambouska udělenou In memoriam
předal náměstek ministra obrany Michael Hrbata švagrovi
laureáta, panu Bohumilu Fojtovi. Na medailonky letošních

ZVEME VÁS NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ
Výuka environmentální výchovy pomocí audiovizuálních prostředků
Dne 13. prosince 2012 se od 14.30 hod. v Goethe
Institutu (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha)
uskuteční setkání učitelů zaměřené na výuku
environmentální výchovy. Můžete se těšit na zkušenosti
svých
kolegů,
kteří
úspěšně
realizovali
environmentálně zaměřené projekce s aktivitami a
projekty z nových sad Životní prostředí pro 1. stupeň ZŠ
a Životní prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ*. Čeká vás

filmový zážitek v podobě divácky úspěšného filmu z letošního festivalu Jeden svět - Z popelnice
do lednice a následná debata s odborníkem. Dále pak přátelské setkání u rautu s kolegy.
Počet míst je omezen, proto prosím potvrďte svou účast nejpozději do 25. 11. 2012 e-mailem na adresu
aneta.hodulakova@jsns.cz nebo telefonicky na čísle +420 226 200 416.
*sady jsou určeny pouze pro mimopražské školy

HLEDÁME LEKTORY VZDĚLÁVACÍCHO PROGRAMU JSNŠ
Do JSNŠ databáze lektorů hledáme pedagogy, kteří mají zkušenosti s využíváním materiálů JSNŠ
ve výuce a chuť předávat tyto zkušenosti formou vzdělávacího semináře dalším pedagogům,
začínajícím pedagogům či lektorům v ČR i v zahraničí (Makedonie, Mongolsko, Arménie, Gruzie).
U lektora zahraničních seminářů je nutná dobrá znalost anglického jazyka.
Vybrané uchazeče zaškolíme a zařadíme do databáze lektorů. V případě konkrétního semináře
oslovíme lektory z databáze a každý lektor se může přihlásit dle svých aktuálních časových
možností. Jedná se o placenou práci mimo pracovní poměr (DPP), veškeré související cestovní
náklady jsou plně hrazeny jak u zahraničních, tak u tuzemských seminářů.
V případě zájmu o spolupráci kontaktujte prosím Kateřinu Majdiakovou, 605 926 103, e-mail:
katerina.majdiakova@jsns.cz. Uzávěrka přihlášek je v polovině listopadu 2012.

