NOVINKY

Nové kurzy v prostředí MOODLE

CEMES UK FSV pro Vás připravil několik kurzů, které se věnují problematice médií a mediální výchovy.
Najdete zde kurzy různého zaměření, některé jsou určeny začátečníkům, jiné pokročilejším, všechny jsou však volně
k dispozici.
Z novinek doporučujeme:
Z cyklu Mýty o médiích kurz Média jako veřejná sféra?
Z cyklu Média a společnost kurz Marginalizace v médiích
Zaregistrovat se do nich můžete kdykoli a odkudkoli zde

Seminář MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST a MEDIÁLNÍ VÝCHOVA i v
ZS 2008/2009

V zimním semestru 2008/2009 bude na FSV UK opět otevřen volitelný seminář Mediální gramotnost a mediální
výchova určený všem studentům (vhodný však zejména pro studenty fakult pedagogických), kteří mají zájem o hlubší
vhled do této problematiky.
Podrobný sylabus najdete zde
První setkání účastníků semináře proběhne ve čtvrtek 9. října od 12.30 v budově FSV UK na Smetanově nábřeží v
místnosti č. 215
Bližší informace žádejte u garanta semináře Mgr. Radima Woláka (wolak@fsv.cuni.cz, tel.: 222112231, 737132180)

Kurzy MEDIÁLNÍ VÝCHOVY pro učitele opět vypsány

Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV pořádá v zimním semestru 2008/2009 další cyklus kurzů pro učitele,
kteří se chtějí věnovat průřezovému tématu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: kurz s názvem Základy mediální výchovy
(akreditovaný MŠMT).
Certifikovaný kurz je určen učitelům základních a středních škol všech aprobací. Cílem kurzu Základy mediální
výchovy je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace týkající se problematiky mediální výchovy a
vybavit je některými elementárními dovednostmi potřebnými pro aplikaci mediální výchovy, jak je vymezena RVP, do
výuky. Absolvent kurzu by měl získat základní představu o fungování masových médií v české společnosti a seznámit
se s relevantními tématy z oblasti mediálních studií, jejichž znalost je pro zařazení mediální výchovy do výuky zásadní.
Během kurzu bude také pedagog obeznámen se základními teoretickými, metodickými a didaktickým přístupy k výuce
mediální výchovy.
Termín zahájení kurzu bude brzy upřesněn, pravděpodobně se začne od listopadu.
V případě zájmu o informace kontaktujte koordinátora kurzu Mgr. Radima Woláka (wolak@fsv.cuni.cz, tel.: 222112231,
737132180)
Podrobnější informace o kurzu najdete zde
Závaznou příhlášku si můžete stáhnout zde
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