DAS MACHEN WIR
CO DĚLÁME

Das ist unser Team:

Wir vermitteln Medienkompetenz an Kinder und
Jugendliche durch aktive Medienprojekte, auch
über Ländergrenzen hinweg. Gemeinsam mit
unseren tschechischen Kooperationspartnern
wollen wir mehr Oﬀenheit, Toleranz und Solidarität gegenüber dem Nachbarland erreichen.

Umožňujeme dětem a mládeži prostřednictvím
aktivní práce s médii získat mediální gramotnost
bez ohledu na to, z jaké země pocházejí. Spolu
s našimi českými kooperačními partnery usilujeme
o větší otevřenost, toleranci a solidaritu vůči
sousední zemi.

MEDIENPÄDAGOGISCHE
ANGEBOTE

Philipp Reich, Gabriela Paetzolt, Cirta Rosbach und Sandra Schug

Für die nördliche Oberpfalz und Tschechien

T1 - Grenzüberschreitendes
Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord
Tannenlohe 1, D-95685 Falkenberg

Nabídky mediální výchovy – pro severní Horní
Falcko a Českou Republiku

Telefon: +49 (0) 9637 / 929 789
E-Mail: t1@tirschenreuth.de

Kinder und Jugendliche
Děti a mládež

Bei uns lernst du den aktiven, kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien. So kannst
du deine Meinung äußern, ein Thema bearbeiten
oder deine Geschichten erzählen. All das kannst du
auf verschiedene Art und Weise umsetzen.
Wir zeigen dir, wie es geht, z. B. mit:
Video
Foto
Trickﬁlm
Comic
Audio etc.

Pädagogen
Pedagogové

In Schulen führen wir Projekte zu diesen Themen durch:
Smartphone Nutzung
Cybermobbingprävention
Drogenprävention
Wir bieten Vorträge und Fortbildungen im T1 oder vor
Ort zu folgenden Bereichen an:

videa
fotograﬁe
trikového ﬁlmu
komiksu
rádia apod.

Smartphonenutzung
Cybermobbing
Video, Foto, Trickﬁlm, Comic, Audio etc.
Na školách realizujeme projekty k těmto tématům:
používání dotykových telefonů
prevence kyberšikany
protidrogová prevence
Nabízíme přednášky a školení v T1 nebo přímo na místě
k následujícím okruhům témat:
internet a sociální sítě
používání dotykových telefonů
kyberšikana
počítačové hry
video, fotograﬁe, trikový ﬁlm, komiks, rádio apod.

www.t1-jmz.de

Děti, mládež, pedagogové,
rodiče a další zájemci

Aufklärung und Beratung zur Mediennutzung
von Kindern und Jugendlichen
Individuelle Planung und Begleitung von
Medienprojekten
Vermittlung von Fachreferenten
Beratung zu Fördermöglichkeiten von Projekten
Geräteverleih (Videokameras, Fotokameras,
iPads, Laptops, Softboxen etc.)

Internet und Soziale Medien

Computerspiele
U nás se naučíš aktivně, kreativně a zodpovědně pracovat s médii. Budeš tak moci vyjádřit svůj názor,
zpracovat nějaké téma nebo vyprávět své příběhy. A to
vše můžeš udělat různými způsoby.
Ukážeme ti, jak na to, např. pomocí:

Kinder, Jugendliche, Pädagogen,
Eltern und Interessierte

informace a poradenství k používání médií
dětmi a mládeží
individuální plánování a podpora při realizaci
mediálních projektů
zprostředkování odborných referentů
informace o možnostech ﬁnancování projektů
pronájem techniky (videokamery, fotoaparáty,
iPady, notebooky, softbox atd.)

