Duben 2013
NOVÝ AUDIOVIZUÁLNÍ PORTÁL JSNŠ A FACEBOOKOVÁ STRÁNKA
Zaregistrujte se na náš nový web a pracujte s našimi materiály online
Od února běží náš nový audiovizuální portál www.jsns.cz, kde jsou
filmy a výukové materiály programu pro pedagogy k dispozici
online. Nový web vám umožní pohodlnější práci s našimi
materiály, a to jak při přípravách na hodiny, tak v hodinách
samotných. V současné době je na novém portálu registrováno již
520 základních a středních škol. Pokud jste tak ještě neučinili,
přidejte se k nim, zaregistrujte se a využívejte veškeré materiály
JSNŠ z naší databáze zdarma.
Facebooková stránka Jednoho světa na školách
Jeden svět na školách založil svou stránku i na facebooku.
Pokud se rádi pohybujete na sociálních sítích a zajímá vás,
co právě děláme, přidejte se k nám na
www.facebook.com/jedensvetnaskolach

KVĚTNOVÉ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Semináře se budou tematicky věnovat moderním československým dějinám
Na květen pro vás připravujeme dva semináře k tématu
moderních československých dějin. Jeden se bude konat
v Praze a jeden v Brně, oba jsou dohromady pro vyučující na
základních i středních školách. Semináře se budou vztahovat
k nové příručce Nástroje normalizační moci a přesný
program bude na webu zveřejněn začátkem května.
Každopádně vás čeká interaktivní představení několika aktivit
do hodin i přednáška historika. Přijďte, těšíme se na vás.

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Vítězná práce studentské literární soutěže V opozici otištěna v Respektu
Výherkyně literární soutěže Tereza Reichelová (na fotografii
první vpravo) zaujala svou esejí V opozici - Naše malé bitvy
odbornou porotu natolik, že její práci otiskli v aktuálním čísle
týdeníku Respekt (datum vydání: 24. 3. 2013). Ještě jednou
gratulujeme. Práci si můžete přečíst také na našich webových
stránkách zde.

V Praze se setkaly týmy zapojené do projektu Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme
V polovině března proběhlo v pražském Americkém centru
jednodenní setkání zástupců 10 týmů ze základních a
středních škol, které pátrají po osudech lidí ze svého okolí,
jejichž životy poznamenala zvůle komunistického režimu.
Prakticky zaměřený program setkání představil žákům
základní postupy orální historie a možnosti, jak získat pro
práci na projektu archivní dokumenty. Fotografie z akce si
můžete prohlédnout zde. Všem týmům přejeme hodně zdaru
v jejich bádání.
DISTRIBUCE
Výukovou sadu o mediálním vzdělávání „Být v obraze“ nabízíme nyní za nižší cenu
Výukovou sadu „Být v obraze“ o mediálním vzdělávání s využitím
audiovizuálních prostředků, která je určena pro 2. stupeň základních
škol a pro střední školy, si nyní mohou registrovaní uživatelé na novém
webu objednat za nižší cenu 1 990 Kč namísto původních 2 690 Kč.
Sada obsahuje více než deset hodin audiovizuálních materiálů na osmi
DVD a obsáhlou metodickou příručku. V patnácti lekcích jsou atraktivní
formou zpracována základní témata mediálního vzdělávání
(zpravodajství, reklama, propaganda a řada dalších).

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT
Benefiční koncert na podporu vzdělávání dětí, které vyrůstají v sociálně vyloučených
lokalitách
Jménem Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni bychom
vás rádi pozvali na benefiční koncert All Inclusive Schools Festival,
jehož výtěžek bude věnován na podporu vzdělávání dětí, které
vyrůstají v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Festival proběhne ve
čtvrtek 11. dubna v pražském klubu Rock café (Národní třída 20, Praha 1).
Kromě zajímavé hudby se můžete těšit i na sítotiskový workshop nebo
promítání dokumentů se vzdělávací tematikou. Brány klubu se otevírají
v 18.30, vstup je 200 Kč. Více informací naleznete zde.

