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 A ANNE FRANK HOUSE
Vás pozývajú na seminár,
na ktorom predstavia vzdelávací portál

STORIES THAT MOVE
venovaný otázkam identity, rozmanitosti, predsudkom a diskriminácii.
Vzdelávací portál vyvinuli partnerské organizácie zo šiestich európskych krajín –
Holandska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Jeho
základom sú autentické vyjadrenia, názory a skúsenosti súčasných mladých
ľudí rozmanitého pôvodu, ktoré dopĺňajú životné príbehy ľudí z rôznych období
v minulosti.

Za podporu ďakujeme:

STORIES THAT MOVE
Vzdelávací portál obsahuje voľne dostupné videá s príbehmi mladých
ľudí rozčlenenými 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 toho obsahuje aj ucelené učebné celky, ktoré sú využiteľné pri
práci so 14- až 18-ročnými žiakmi základných a stredných škôl počas
bežného vyučovania, ako aj pri neformálnych vzdelávacích aktivitách.
Vhodné sú na rôzne témy občianskej náuky, etickej výchovy, dejepisu
a ďalších spoločenskovedných predmetov. Na portáli zahrnuté aktivity
umožňujú individuálnu aj skupinovú prácu v online aj offline
prostredí. Ku každému učebnému celku je spracovaný aj metodický
podklad, ktorý bude účastníkom seminára k dispozícii.

Vzdelávací seminár pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, zástupcov
mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií sa uskutoční 7. februára
2018 v priestoroch Green Foundation Búdka 22 na Búdkovej ceste 22 v
Bratislave.
Prihlásiť sa možno vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára do
1. februára 2018, 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 cestovným a stravovaním.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, pošlite nám ich e-mailom na
adresu adriana@nadaciams.sk.

Za podporu ďakujeme:

Rámcový program seminára

Za podporu ďakujeme:

