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PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
Zapojte se do celorepublikové kampaně
V roce 1989 u nás skončil režim budovaný
podle zdánlivě ušlechtilé komunistické
ideologie. Její zavádění do praxe přineslo násilí,
okrádání, zabíjení, nesvobodu a devastaci ve
všech
oblastech
života.
Dědictví
komunistického režimu nás provází po celé
uplynulé čtvrtstoletí a mnoho problémů
současnosti má kořeny právě v období
„budování socialistické společnosti“. Letošní
ročník kampaně Proti ztrátě paměti má podtitul „Komunismus bolí dodnes“.
V letošním roce pro vás máme novou možnost spolupráce. Připravili jsme pro vás pamětní
medaile s nápisem „I díky Vám jsme svobodní“, které můžete 26. června předat některému
z pamětníků, kteří v listopadu chodí besedovat s vašimi žáky o zkušenostech s komunistickým
bezprávím. Je na vás, zda pamětníka pozvete na slavnostní předání k vám do školy, nebo
vyšlete studentskou delegaci za ním. Medaili vám zašleme zdarma poštou.
Dále můžete u vás ve škole promítnout on-line přes náš web film Případ dr. Horáková,
pozvat některého z pamětníků na besedu nebo uspořádat happening v podobě rozdávání
pietních stužek v ulicích. I stužky vám zašleme, pokud nám včas nahlásíte jejich počet.
K akci se můžete přihlásit do 23. května na webu www.protiztratepameti.cz v sekci pro
pedagogy.

VAŠI ŽÁCI MOHOU NOMINOVAT PAMĚTNÍKA NA CENU PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ
Nominace jsou otevřeny do 27. června
Blíží se uzávěrka 6. ročníku Ceny příběhů bezpráví
věnované
památce
politické
vězenkyně
komunistického Československa Dagmar Šimkové.
Na Cenu příběhů bezpráví mohou nominovat své
laureáty mladí lidé ve věku 13–21 let
prostřednictvím webového formuláře. O výsledcích
pak rozhodne tříčlenná studentská porota. Ocenění
převezmou laureáti od významných osobností
kulturního a politického života na slavnostním
zahájení Příběhů bezpráví 2014. Podívejte se na
bližší informace o nominaci.
PŘIJĎTE SE INSPIROVAT NA SEMINÁŘE
Semináře o československých dějinách v Praze a Brně
Na červen jsme pro vás připravili dva
semináře
zaměřené
na
moderní
československé dějiny. Tentokrát budou
věnované
výuce
prostřednictvím
nové
vzdělávací sady Komunistická propaganda.
Můžete se těšit na to, že si v praxi vyzkoušíte
práci s AV lekcemi zaměřenými na moderní
československé dějiny s naší zkušenou lektorku
Vlastu Vyčichlovou a také na zajímavou
přednášku historika. První seminář se uskuteční
12. 6. v Praze a druhý 17. 6. v Brně.
Podrobný program zveřejníme na našich stránkách do konce května. Semináře jsou
zdarma a navíc vám proplatíme jízdné.
Přihlásit se můžete prostřednictvím webového formuláře na jsns.cz do 31. května 2014.
Přijďte, těšíme se na vás.
Seminář pro pedagogy ze Středočeského kraje – jak využívat AV materiály při výuce
průřezových témat se zaměřením na zvýšení občanské angažovanosti žáků
Ve středu 18. června 2014 proběhne
celodenní
vzdělávací
seminář
pro
středoškolské pedagogy na téma Jak
využívat audiovizuální materiály při výuce
průřezových témat se zaměřením na
zvýšení občanské angažovanosti studentů.
Seminář se uskuteční v rámci projektu Kdo
jiný? ve Středočeském kraji. Pedagogové ze
středních škol ve Středočeském kraji mají
účast na semináři zdarma. Zájemci se mohou
hlásit prostřednictvím formuláře na jsns.cz do
31. května 2014.

DEBATA O MEZIGENERAČNÍM SETKÁVÁNÍ NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
Přijďte 22. května do Langhansu – Centra Člověka v tísni v Praze, Vodičkova 37
Mezigenerační konflikt, nebo dokonce budoucí
válka generací – čteme v médiích, domácích i
zahraničních výzkumech a diplomových
pracích. Vzájemné neporozumění mezi
mladými lidmi a seniory se dostavuje v každé
době. A to jen proto, že obě strany bez hlubšího
poznání světa těch druhých sklouzávají do
zažitých společenských stereotypů, které
mezigeneračnímu setkávání moc nefandí.
Přijďte diskutovat o tom, jestli je téma přítomné ve školní výuce? Co si dnešní mladí
lidé o seniorech myslí? Jaký je jejich vzájemný vztah? Proměňuje se tento vztah v čase?
Jakým způsobem může vzájemný dialog obě strany obohatit? Debatovat budou: Jan
Sokol – filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a bývalý ministr školství; Olga
Starostová – socioložka se zaměřením na mezigenerační vztahy a aktivní stárnutí; Alena
Vomlelová – učitelka z Gymnázia Pardubice, Dašická a Tereza Vávrová – koordinátorka
projektu Příběhy bezpráví. Moderace: Bára Procházková – novinářka. Kromě debaty vám
také představíme konkrétní příklady spolupráce žáků se seniory a seznámíme vás
s výsledky nového výzkumu zaměřeného na mezigenerační setkávání.

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
Volilo se na 254 středních školách
Ve dnech 28.–29. 4. 2014 odevzdalo 25 009
studentů středních škol svůj hlas ve
Studentských volbách do Evropského
parlamentu 2014. Studentské volební komise
na každé z 254 zapojených škol připravily
volební místnost, urnu a postupovaly tak, aby se
co nejvěrněji hlasovací proces podobal řádným
volbám. Kromě samotných dvou dnů voleb se
tematika Evropské unie a voleb do
Evropského parlamentu probírala v mnoha vyučovacích hodinách i za pomoci brožury,
kterou od nás školy dostaly. Prohlédněte si fotogalerii ze Studentských voleb 2014 a
seznamte se s celkovými výsledky. Děkujeme všem školám, které se studentských voleb
zúčastnily.
Čtyři dny před Studentskými volbami do Evropského parlamentu 2014 jsme uspořádali pro
pedagogy i veřejnost debatu s názvem Patří politika do škol? o studentských volbách,
výuce politických témat a podpoře aktivního občanství na školách. Debatu moderoval
Jindřich Šídlo a přítomní diskutovali s organizátorem studentských voleb Karlem Strachotou
a s dalšími odborníky z ministerstva školství a Centra občanského vzdělávání. Pokud vás
téma zajímá, můžete se podívat na video záznam debaty.

MFF JEDEN SVĚT 2014
Skončil festival Jeden svět 2014 a s ním i dopolední projekce pro školy
Během března a dubna se konal již 16. ročník
Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět. Na
letošní ročník přišlo více než 117 633 diváků a
divaček. I letos probíhaly ve všech 34
festivalových městech speciální projekce pro
školy, které navštívilo téměř 50 tis. žáků a
jejich pedagogů. Pedagogy, kteří se školních
projekcí se svými žáky zúčastnili, prosíme o
vyplnění krátkého on-line dotazníku do 31. května 2014, který nám pomůže jak při evaluaci
festivalu, tak při přípravě dalších ročníků. Děkujeme za vyplnění dotazníku i za to, že jste se
svými žáky přišli do kina. Připomínáme, že žáci do 13 let se mohou do 27. června zapojit do
výtvarné soutěže Jeden svět dětem a nakreslit obrázek k filmu, který viděli v kině.

PŘEDSTAVUJEME
Přes 50 žáků Pavla Mareše pomáhá na Benešovsku
„Pro naše žáky je důležité, že mohou pomoci
konkrétním lidem, aktivně se zapojit do
společnosti a ovlivňovat dění kolem sebe,“ říká
učitel zeměpisu a základů společenských
věd z Gymnázia Benešov Pavel Mareš.
Gymnazisté podporují tamější Centrum
terénních a sociálních služeb RUAH, pro něž
uspořádali benefiční koncert; upozorňují na
problematiku dětských domovů – na 24.
května plánují cyklistický závod v zámeckém parku na Konopišti. Finanční dar vybraný na
vstupném poputuje přímo do dětského domova v Racku. V půlce května budou na neveřejném
zasedání zastupitelstva prezentovat závěry ankety týkající se nových veřejných ploch
v Benešově a jejich využití. Gymnazisté myslí ale i na seniory, plánují promítání
dokumentů v Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech. „V projektech pomáhají leckdy i
studenti z vyšších ročníků, kteří do nich nejsou oficiálně zapojeni. Činnost svých spolužáků
vnímají jako prospěšnou a sami se jí chtějí účastnit,“ dodává Pavel Mareš. Studentské týmy,
které uspořádaly benefiční koncert, benefiční běh a anketu mezi obyvateli ohledně veřejných
ploch, jsou nominovány na cenu Gratias Tibi za občanskou aktivitu mladých lidí.
Podívejte se také na dalších 140 nominovaných počinů mladých z celé republiky na
www.gratiastibi.cz.

JAK DOBŘE ZNÁTE NÁŠ WEB?
Soutěžte s námi o zajímavé ceny
Již podruhé jsme pro registrované uživatele na
portálu jsns.cz připravili soutěž o pěkné ceny.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět
výherců, kteří obdrží: vstupenky na slavnostní
vyhlášení ceny Gratias Tibi za občanskou
aktivitu mladých lidí, které proběhne
v pražském kině Lucerna 2. června 2014, knihu
povídek Jana Trefulky Vraždy bez rukavic
(do soutěže ji věnovalo nakladatelství Atlantis),
balíček promo materiálů Jednoho světa na školách. Pokud se chcete soutěže zúčastnit,
odpovězte nám nejpozději do 26. května na tři otázky přes google dotazník.
FILMOVÉ KLUBY JSNŠ
Klubáci uspořádali v Lounech filmovou noc, zúčastnilo se přes 70 studentů
Klubačky Kateřina Krejčová a Sarah Dunn z
Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech
uspořádaly se svými spolužáky v pátek 25.
dubna filmovou noc, které se zúčastnilo kolem
sedmdesáti
studentů.
Věnovali
se
současnému dění na Ukrajině, promítali
aktuální videozáběry z míst nepokojů a jako
hosta na debatu si pozvali pána z Ukrajiny,
který demonstroval v únoru přímo na
Majdanu.
O další část večera se postarali místní alternativní hudebníci, kteří svým hraním doprovodili
černobílý němý film a zúčastnili se debaty o tom, jak se dělá hudba mimo mainstream. Na noc
pak studenti přichystali maratónovou projekci tří dílů filmu Hořící keř. Studenti ve škole
mohli přespat. Organizátorům děkujeme a těšíme se na další klubáckou akci.

