Zaujímajú sa Vaši žiaci o otázky identity či rozmanitosti ľudí?
Venujete sa vo vyučovaní témam predsudkov a diskriminácie?
Hľadáte metódy, vďaka ktorým by ste o týchto témach mohli učiť interaktívne
a s využitím autentických príbehov mladých ľudí?

Nadácia Milana Šimečku predstavuje unikátny vzdelávací portál
Stories that Move
venovaný otázkam identity, rozmanitosti, predsudkom a diskriminácii.
Vzdelávací portál sme vyvinuli v spolupráci s partnerskými organizáciami zo šiestich európskych
krajín – Holandska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Jeho základom sú
autentické vyjadrenia, názory a skúsenosti súčasných mladých ľudí rozmanitého pôvodu, ktoré
dopĺňajú životné príbehy ľudí z rôznych období v minulosti.

Príbehy sú rozčlenené do piatich tematických okruhov
Čo vidíme a kým sme
Tvárou v tvár diskriminácii
Príbehy z minulosti
Ako pracovať s médiami?
Čo s tým môžeme urobiť?
Okrem voľne dostupných videí sú v každej téme spracované aj učebné celky, ktoré sú využiteľné
vo vyučovaní 14- až 18-ročných žiakov základných a stredných škôl. Vhodné sú najmä na hodiny
občianskej náuky, etickej výchovy, dejepisu a ďalších spoločenskovedných predmetov. Ku
každému učebnému celku je spracovaný metodický podklad pre pedagógov.
Učebné celky sú dostupné po registrácii. Učitelia si z nich môžu vyberať také bloky, ktoré svojím
tematickým zameraním napĺňajú vytýčené ciele vyučovania. Vďaka časovému nastaveniu možno
každý blok využiť na štandardnej vyučovacej hodine. Umožňujú individuálnu aj skupinovú prácu,
a to v online aj offline prostredí. Výstupy práce sú viditeľné pre pedagógov aj spolužiakov.

Vzdelávací seminár pre učiteľov a učiteľky
Nadácia Milana Šimečku organizuje v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v Bratislave prvý seminár
pre učiteľov a učiteľky zameraný na využitie vzdelávacieho portálu Stories that Move vo
vyučovaní. Potvrdeným účastníkom a účastníčkam na ňom predstavíme pedagogické
a didaktické východiská portálu a umožníme im vyskúšať si aktivity v jednotlivých učebných
celkoch a blokoch.
Na seminár sa možno prihlásiť vyplnením a odoslaním tohto prihlasovacieho formulára do
6. novembra 2017, resp. do naplnenia kapacity.
Nadácia Milana Šimečku potvrdeným účastníkom a účastníčkam zašle podrobné informácie
o programe a mieste konania seminára a uhradí náklady spojené s ubytovaním, stravovaním
a cestovným. Začiatok seminára je naplánovaný na štvrtok 9.11. o 16.00 a ukončenie v sobotu
11.11. o 13.00.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, pošlite nám ich e-mailom na adresu
nms@nadaciams.sk.

