AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ
Partners Czech, o.p.s.
PRÁVO PRO KAŽDÉHO (publikace na CD)
První učebnice práva tohoto typu pro učitele základních a středních škol a studenty
od 14 do 17 let. Obsahuje nejen teoretické právní znalosti, ale i metodiku pro
učitele a praktické pracovní listy pro studenty. Na základě práce s příběhem se
studenti učí přímo aplikovat uvedené právní informace na vyřešení zápletky a mají
možnost diskutovat v pracovních skupinách a později společně s učitelem i o dalších
souvislostech, které se příběhu týkají.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2012 – revidované vydání se zapracovanými změnami
v zákonech. Pouze CD.
Cena: 120,- Kč

KONFLIKT, KOŘENÍ ŽIVOTA
Průvodce řešením konfliktů pro učitele a studenty středních škol
S touto knihou sebe a své žáky naučíte, jak získat dovednosti v efektivní komunikaci,
v řešení konfliktů, v týmové spolupráci a ve vytváření pozitivních vztahů mezi lidmi.
Vydáno ve spolupráci s Českým centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů,
sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA a Multikulturním centrem Praha, o.s.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2004. 176 stran. ISBN: 80-239-3339-6.
Cena: 275,- Kč

TY + JÁ = KAMARÁDI
Hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu
Čermáková, J. H.; Rabiňáková, D; Stöhrová, H.; Šišková T.
Cílem publikace je snížit počet negativních vztahů mezi příslušníky jednotlivých ras
a národností žijících na území naší republiky. Kniha zahrnuje informace pro děti
o dětech samotných, o dění kolem nich, o jejich rodinách a o vnímání a vidění věcí.
Nakladatelství ISV, Praha 2000. 156 stran. ISBN: 80-8586676-5.
Cena: 150,- Kč
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ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ (publikace na CD)
Manuál pro učitele středních škol
Metodický materiál skládající se z kompletu lekcí ke všem osmi Rozvojovým cílům
tisíciletí. Každá kapitola začíná teoretickým úvodem, po němž následují ukázkové
lekce, jejichž hlavních záměrem je aktivní zapojení studentů a studentek. Jednotlivé
aktivity jsou proto založeny na interaktivních hrách, diskusích, cvičeních a studiu
textů či příběhů obyvatel rozvojového světa. Součástí lekcí jsou přílohy vztahující se
ke konkrétním aktivitám – pracovní listy a karty k rozstříhání určené pro studenty.
Metodická příručka je doplněna o rozvojový slovníček shrnující nejdůležitější
termíny týkající se rozvojové problematiky.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2008. 132 stran. ISBN: 978-80-903767-3-1. Pouze CD.
Pro pedagogy je publikace zdarma.

NAŠI SOUSEDÉ
Metodická příručka
Příručka je zaměřená na téma diskriminace různých skupin lidí a na podporu
rovných příležitostí pro všechny. Jejím cílem je nabídnout učitelkám a učitelům
možnost jak zajímavě vyučovat o diskriminaci a o skupinách lidí, které jsou jí
nejčastěji vystaveny. Kniha je členěna do šesti tematických okruhů, z nichž každý je
doplněn jedním z dokumentárním filmem (na přiloženém DVD). Vyučující získají
užitečnou metodiku, náměty a tipy na aktivity v hodinách výchovy k občanství či
společenských věd. Příručka obsahuje i pracovní listy pro studenty.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2007. 66 stran + DVD. ISBN: 978-80-903767-1-7.
Pro pedagogy je publikace zdarma.

ROZUMĚT MÉDIÍM
Základy mediální výchovy pro učitele
Mičienka, M.; Jirák, J. a kol.
Metodická příručka obsahuje celkem devět kapitol charakterizujících hlavní oblasti
mediální výchovy. Úvodní kapitola je zaměřená na význam mediální výchovy, její
místo ve výuce a na její metodiku. Další kapitoly již obsahují úvodní texty a lekce
k jednotlivým tématům. Každá kapitola je uvedena základním textem o tématu.
Tento úvod je teoretickým shrnutím důležitých informací, které by si měl učitel
uvědomit při výuce daného tématu. Hlavní část aktualizované příručky tvoří celkem
36 lekcí pro výuku mediální výchovy. Aktualizovaná verze na CD obsahuje také další
nové lekce. Jedním z hlavních záměrů při přípravě cvičení a aktivit bylo aktivní
zapojení žáků. Lekce a aktivity jsou proto založeny na interaktivních hrách,
diskusích, cvičeních, rozborech textů a mediálních produktů. Lekce jsou doplněny
pracovními listy pro žáky a přílohami pro učitele, které lze využít i jako závěrečné
opakování pro žáky.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2006. 218 stran + CD. ISBN: 80-239-6762-2.
Pro pedagogy je publikace zdarma.
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JAK ŘEŠIT KONFLIKTY A LÉPE SI POROZUMĚT V PŘEDŠKOLNÍM
VĚKU
Schmidt, F.; Friedman, A.; Brunt, E.; Solotoff, T. (přeložil T. Kaluža)
Praktický návod pro učitele předškolních zařízení jak podpořit a zlepšit komunikaci
mezi dětmi předškolního věku. Kniha slouží jako předloha pro práci s dětmi. Všechny
aktivity jsou přehledně vysvětleny a popsány, aby je bylo možné bez problémů
použít. Kniha je zpestřena oddíly výtvarné výchovy a hudby a také příběhy, které
pomohou jak snadnějšímu zapamatování, tak i lepšímu pochopení jednotlivých
témat. Textovou část doplňuje soubor černobílých pracovních listů ke kopírování
dětem.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2002. 90 stran, 45 pracovních listů.
Cena: 340,- Kč (xerox)

POSTAVME MOSTY – JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY A NESHODY
Koncepce a strategie, Metodika
Fisher, F. (přeložila A. Faltýsková)
Tato příručka věnovaná řešení konfliktů shrnuje způsoby pomoci jednotlivcům,
skupinám, organizacím, komunitám a orgánům místní správy vyřešit své neshody
dříve, než se stanou neřešitelnými a ničivými. Publikace pojednává o strategiích
zvládání konfliktu, umění dialogu, dvoustranném vyjednávání, mediaci a dalších
tématech souvisejících se zvládáním konfliktů. Autor příručky spolupracoval na její
tvorbě s řadou odborníků z center Partners v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku
a dále s odborníky z University of Texas a UN HABITAT. Textovou část Koncepce
a strategie doplňuje praktická Metodika s řadou aktivit.
Partners Czech, o.p.s., Praha 2002. 110 stran (Koncepce a strategie), 54 stran
(Metodika).
Cena: 200,- Kč (xerox)

NÁŠ SVĚT
Pracovní sešit výchovy k toleranci pro učitele prvních stupňů ZŠ
Cílem tohoto pracovního sešitu je poskytnout učitelům informace o dětech
pocházejících z jiných kultur a žijících na našem území, o jejich rodinách a jejich
způsobu chápání věcí. Sešit obsahuje hry do výuky vedoucí ke spolupráci a respektu
k druhým.
Partners Czech, o.p.s., Praha 1999. 21 stran.
Cena: 50,- Kč (xerox)
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ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ A PLATBY PUBLIKACÍ
Publikace objednávejte e-mailem nebo telefonicky na následujících kontaktech:
E-mail: partners@partnersczech.cz
Tel.
233 326 541

POŠTOVNÍ ZÁSILKA
Vaši objednávku rádi zašleme poštou na vámi uvedenou adresu. Poštovní zásilku vám buď zašleme na
dobírku, nebo s přiloženou fakturou.
Při úhradě fakturou účtujeme za poštovné 80,- Kč.
Za dobírku účtujeme 120,- Kč.

OSOBNÍ ODBĚR
Partners Czech, o.p.s., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6
Při osobním odběru lze publikace uhradit v hotovosti.
Termín osobního odběru prosíme vždy domluvte na jednom z výše uvedených kontaktů.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu partners@partnersczech.cz nebo na tel. 233 326 541.
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