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USC Shoah Foundation, Občankáři.cz, OpenEye a Centrum vizuální historie Malach
si Vás dovolují pozvat na praktický seminář

Jak používat multimediální digitální platformu IWitness v české škole?
Praha: 4. - 5. srpna 2016
pro zájemce z Moravy se připravuje seminář v Brně
Seminář trvá jeden a půl dne, ubytování, doprava a strava budou hrazeny
IWitness je vzdělávací webová stránka vytvořená USC Shoah Foundation – Institutem pro vizuální historii a
vzdělávání. Poskytuje přístup k více než 1500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého
století, včetně přeživších Holokaustu a dalších genocid. IWitness, dostupný zdarma a přes běžné internetové
připojení, umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví různými způsoby a
nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni, v češtině i angličtině.
IWitness je jediným vzdělávacím produktem, který nabízí integrovanou online střižnu, umožňující uživatelům
práci se svědectvími pamětníků a dalšími zdroji informací v plně multimediálním digitálním prostředí. Zároveň
jsou registrovaným uživatelům k dispozici veškeré nástroje e-learningu, včetně tvorby vlastních vzdělávacích
aktivit.
Program semináře:
•
K čemu IWitness slouží a co nabízí
•
Výuka cizích jazyků i aktivity v češtině
•
Historie jako živé vyprávění z očí do očí
•
Relevance pro dnešek
•
Digitální i mediální gramotnost
•
Jak zřídit a řídit třídu
•
Jak používat aktivity
•
Jak stavět vlastní aktivity
•
Co jsou multimediální procházky IWalks?

Pro více informací navštivte úvodní stránku IWitness nebo
prohlížeč na adrese http://iwitness.usc.edu/SFI/BrowseTopics.
aspx, dostupný i bez registrace do IWitness. Kromě jiného
obsahuje úryvky ze svědectví v češtině, včetně svědectví
přeživších genocidy Arménů za první světové války či svědků
genocidy Tutsiů ve Rwandě.
Počet míst je omezen.
Upřednostněni budou účastníci, kteří mají možnost předávat
získané znalosti dalším pedagogům.
Ve své přihlášce prosím uveďte, proč by organizátoři měli
vyškolit právě vás.

K účasti na pražský seminář se hlašte do 10. 6. na
emailové adrese: smok.martin@gmail.com

