Leden 2013
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Studentská literární soutěž
Probíhá další ročník studentské literární soutěže, tentokrát s názvem
V opozici. „Československá socialistická republika na konci 80. let.
Ačkoli se politická situace pomalu uvolňuje, moc KSČ je všudypřítomná.
Bojovat proti režimu, anebo přistoupit na jeho podmínky?“ Reportáž, esej
nebo rozhovor mohou zasílat žáci ve věku 15–20 let na adresu
info@pribehybezpravi.cz. Vítězné práce budou vyhodnoceny autory
týdeníku Respekt a budou finančně odměněny. Uzávěrka prací je 6.
února 2013. Zapojte své žáky do soutěže i vy! Více informací se dovíte
na našich webových stránkách zde.

NOVÝ AUDIOVIZUÁLNÍ PORTÁL JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH
Prosba o vyplnění rychlého dotazníku o technických možnostech vaší školy
V současnosti pro vás připravujeme nový audiovizuální
portál, kde budou materiály Jednoho světa na školách
dostupné online. V souvislosti s přípravou portálu bychom
se rádi dozvěděli, jakým způsobem ho budete moci využívat
ve výuce s ohledem na technické vybavení vaší školy.
Věnujte nám prosím minutu a vyplňte obratem náš
anonymní online dotazník zde. Moc nám tím pomůžete.
Děkujeme.

MFF JEDEN SVĚT 2013 A FESTIVALOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY
V březnu a dubnu se uskuteční již 15. ročník MFF dokumentárních filmů o lidských právech
V průběhu března a dubna se uskuteční již 15. ročník
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět. Festival začne v Praze, kde se bude
konat od 4. do 13. března a v následujících týdnech se
přesune do dalších 39 měst po celé České republice. Stejně
jako v předchozích letech se v rámci festivalu uskuteční jak
v Praze, tak ve všech dalších festivalových městech speciální
projekce určené žákům základních a středních škol.
Projekce pro školy se budou konat převážně v dopoledních
hodinách a budou spojené s besedou se zajímavými hosty. O dalších podrobnostech a možnostech

účasti na projekcích v jednotlivých městech vás budeme informovat v únorovém Věstníku, anebo
tyto informace najdete na našich internetových stránkách www.jsns.cz. Zde postupně uveřejníme
letošní nabídku filmů, synopse a související ukázky. Případné dotazy prosím směřujte na emailovou adresu skolniprojekce@jedensvet.cz.
DISTRIBUCE
Prosba o vyplnění formuláře ke vzdělávacím sadám Životní prostředí
Na podzim 2012 jsme distribuovali sady s názvem Životní prostředí pro 1. stupeň ZŠ a Životní
prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Součástí rozesílky byl také formulář o realizaci projekce filmů
z těchto sad. Chtěli bychom poprosit všechny pedagogy, kteří si sadu objednali a vyplněný
formulář ještě nezaslali, jestli by tak učinili do konce ledna. Děkujeme za spolupráci.

