
Minifestival mediálního vzdělávání v číslech:

5 spokojených cílových skupin - žáci, pedagogové,
rodiče, senioři a knihovnice

6 spolupracujících organizací, bez kterých by festival neproběhl
(Fakespace, Jules a Jim, Linkin Sphere, Nadace OSF, NÚKIB, 

                Jan Kršňák)

7 skvělých lektorů - děkujeme! 

Děkujeme Nadaci OSF za podporu 
Minifestivalu mediálního vzdělávání! Byl skvělý!

A co konkrétně se díky této podpoře podařilo?

1 udělená záštita od Národního úřadu pro kybernetickou 
                                                   a informační bezpečnost

4 dny nabitého programu

10 uskutečněných programů 

25 nadšených táborských knihovnic, které jedou na vlně    
               mediálního vzdělávání  

210 účastníků

1080 festivalových minut napěchovaných zajímavými informacemi 

2023



15. 2. | 8:15, 10:00 | ŠKOLY
HRA PRO ZŠ: DEZINFOMBIES

Lektor: Ondřej Julíček

Minifestival mediálního vzdělávání v obrazech:

13. 2. | 12:30 | KNIHOVNICE
DEZINFORMACE A MY
Lektor: Pavel Brejcha

13. 2. | 10:00 | SENIOŘI
OD BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU 

KE „KYBERPOHÁDKÁM“
Lektorka: Petra Sobková 

15. 2. | 17:00 | VEŘEJNOST
DĚTI A TECHNOLOGIE: DIGITÁLNÍ PUBERTA

Lektor: Jan Kršňák



15. 2. | 8:15, 10:00 | ŠKOLY
PREVENCE SEXTINGU

A ÚVOD DO PORNOGRAFIE
Lektor: Jan Kršňák

16. 2. | 8:30 | ŠKOLY
DIGITÁLNÍ WELLBEING

Lektorka: Valentýna Vavřičková

16. 2. | 8:30 | ŠKOLY
RADIKÁLNÍ NÁZORY

Lektorka: Diana Burdová

16. 2. | 17:00 | VEŘEJNOST
(NE)BEZPEČÍ NA SÍTI 

ANEB POMOZME DĚTEM S DIGITÁLNÍM SVĚTEM
Lektorka: Markéta Borovcová



Minifestival mediálního vzdělávání v ohlasech:

Dobrý den,
děkujeme za možnost zúčastnit se s našimi žáky

 včerejší přednášky.
Akci hodnotím velmi kladně, zajímavé a aktuální téma, skvělý lektor.

Myslím, že žáci řadu informací znají, ale podceňují. Pojetí
přednášejícího jim dalo možnost, prostor a čas o nich přemýšlet. 

Také od kolegů, kteří přednášky navštívili (ať už se žáky nebo 
v odpoledních hodinách), mám pozitivní ohlasy.

 

Moc Vám děkujeme za zprostředkování programů pro děti v rámci

Minifestivalu mediálního vzdělávání. V obou třídách, které se akce

zúčastnily, jsme se setkali s kladnými ohlasy od dětí. Akce se jim moc

líbila, zejména osmáci byli nadšení zábavnou formou hry Dezinfombies.

Také sedmáci hodnotili program jako přínosný, některé informace pro 

ně byly zcela nové a překvapující. Za důležitý pokládám jakýsi "aha

moment", kdy si děti uvědomily, že spoustu věcí dělají nevědomky, 

aniž by vůbec přemýšlely nad tím, jaké následky to s sebou může nést.

Téma je celkově zaujalo a výborný byl i přístup lektorky, která

 svým věkem byla dětem velmi blízko a nevedla program z pozice

autority, ale z pozice vrstevníka.



Moc se nám celý program líbil! 

I děti byly spokojené. Ptala jsem se žáků, zda se dozvěděli 

něco nového a shodli se takřka všichni, že ano, vedli jsme 

i krátkou diskuzi. Takže je to vážně zaujalo. Šesťáci se dokonce

vyjádřili, že to byl zatím nejlepší program, co v knihovně zažili.

Mně osobně to přišlo úplně super, srozumitelné, hezky vedené,

zajímavé úkoly i příklady v prezentaci.

 

moc mě to bavilo

tenhle projekt je super

moc mě to bavilo - alespoň budu do života vědět, čemu na internetu

věřit a čemu ne

moc mě to bavilo a dozvěděla jsem se o těch “clicbejtech”

dozvěděl jsem se hodně nových věcí, bavilo mě to

bylo zajímavé poslouchat, jakým způsobem sociální sítě fungují

bylo zajímavé poslouchat názory ostatních a vlastně se o nich více

dozvědět

budu více respektovat názory ostatních

dozvěděla jsem se užitečné informace a naučila se líp debatovat

Děkujeme!


