
E-zdroje MSVK

Registrovaným čtenářům umožňujeme přístup do
řady databází, např. Artstor (obrazové materiály
muzeí, galerií a umělců z celého světa) či Pressreader
(noviny a časopisy z celého světa). Zvlášť
představujeme:

Encyclopaedia Britannica je nejrozsáhlejší obecná
encyklopedie vycházející již od roku 1768. Přináší
aktuální, důvěryhodné a vysoce kvalitní informace ze
všech oblastí lidského poznání. Na vytváření obsahu
se podílí odborníci z celého světa. Britannica
obsahuje více než 100 000 článků a rozsáhlou sbírku
multimédií včetně obrázků, videí, audiozáznamů,
interaktivních materiálů a infografik.

Festival mediálního vzdělávání

Společnost Seznam a pražské Gymnázium Na
Zatlance v srpnu pořádaly setkání pro pedagogy,
knihovníky a zástupce vzdělávacích organizací.
Inspirovali jsme se u prezentací a ukázkových lekcí
ostatních lektorů a sami jsme prezentovali výsledky
workshopu Máte správné informace? – všechny naše
materiály jsou k dispozici v našem e-learningovém
modulu: msvk.cz > Moodle > Mediální gramotnost
 

Navázali jsme nové kontakty s pedagogy i knihovníky,
plánujeme další vzdělávací akce v oblasti mediální
gramotnosti a jsme otevřeni možnostem spolupráce
či metodické podpory v oblasti vzdělávání. Na dalším
ročníku se třeba potkáme i s vámi!
 

Reportáž Televize Seznam (od 18. minuty):
www.stream.cz/vecerni-zpravy/kauza-mlejnek-kontrola-
zmrzlin-a-ledu-a-skenovani-pamatek-64372608

newsletter přehled služeb MSVK zaměřených
 na podporu pedagogů a studentů

odborné psaní a podpora vedení ročníkových či
závěrečných prací;
mediální gramotnost – fake news, dezinformace,
skrytá reklama…;
kybernetická bezpečnost a zodpovědné chování  
 v online prostoru;
technická a informatická gramotnost – výukoví
roboti (ozobot, micro:bit, Sphero...) a 3D tisk.

Služby pro pedagogy a studenty
 

Posádka našeho oddělení pro vzdělávání má
připravené výukové programy a dokáže poskytovat
metodickou podporu pedagogům i studentům 
v těchto oblastech, ale nejen v nich:

září 2022

Pro bližší informace o našich
aktivitách si stáhněte Zprávu 
o činnosti studentského centra 2021. 
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Výukoví roboti na Swanky kempu
 

Během července a srpna jsme třikrát pomáhali dětem
na Hitech kempu od Swanky seznámit se s ovládáním
výukových robotů či se jejich prostřednictvím
zdokonalit v IT dovednostech. 

Mediální vzdělávání v praxi –
listopadové webináře
 

Na listopad jsme pro vás domluvili dvě online akce: 
2. 11. odborníci z oblasti mediální výchovy představí
vzdělávací přístupy i modelové hodiny s materiály
přímo využitelnými ve výuce. Zároveň bude příležitost
vše přizpůsobit potřebám vašeho vyučování. 
 

Moderovaná diskuse 23. 11. probere podstatná
témata v této oblasti a upozorní na úskalí, s nimiž se
může vyučující potýkat.
 

Pro více informací sledujte webové stránky msvk.cz či
náš facebookový profil.
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Noc vědců v MSVK
 

I letos jsme připravili program na Noc vědců, poslední
zářijový pátek mezi 18. a 21. hodinou vás na něm rádi
přivítáme.
 

V bříšku na dohled a na doslech (18.00) – prof.
Martinek a dr. Kahánková z katedry kybernetiky a
biomedicínského inženýrství představí způsoby, jak
zjišťujeme stav ještě nenarozených miminek.
 

Trénujeme všechny smysly (17.00) – zajímá vás,
jaké to je chodit, číst, hrát hry či jíst a nevidět u toho?
K dispozici bude řada pomůcek, díky nimž zjistíte, že
„vidět“ se dá nejen zrakem.
 

Od člověka k „nadčlověku“ aneb Výzvy a
hranice transhumanismu (20.00) – s dr. Markem
Timkem, filozofem a vysokoškolským pedagogem,
budeme společně přemýšlet o hnutí transhumanistů,
kteří věří, že pomocí technologií budoucnosti
překročíme biologické hranice současnosti. 
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