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ZVEME VÁS NA DALŠÍ ROČNÍK JEDNOHO SVĚTA
Vezměte své žáky na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě
V březnu a dubnu se uskuteční již 18. ročník
mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.
Přijďte se podívat do kina na dokumentární filmy
o lidských právech společně se svými žáky na
speciální dopolední projekce. Jako každý rok
začne festival v Praze, kde se bude konat od 8. do
17. března. V následujících týdnech se přesune do
dalších 33 měst po celé České republice. Pro bližší
informace o festivalu ve vašem městě kontaktujte
regionálního koordinátora, najděte si svého na mapě Školní projekce v regionech 2016.
Projekce pro základní a střední školy se budou konat převážně v dopoledních hodinách a
budou spojené s besedou se zajímavými hosty. O podrobnostech vás budeme informovat
v únorovém věstníku, informace najdete i na našich stránkách. Zde postupně uveřejníme
letošní nabídku filmů, synopse a související ukázky. Případné dotazy prosím směřujte na
e-mailovou adresu skolniprojekce@jedensvet.cz.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Vyhlašujeme literární soutěž pro studenty na téma Hledání domova
Zapojte své žáky a studenty (15–20 let) do naší
literární soutěže, zaměřené na hlavní téma
Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.
Stačí poslat esej, fejeton nebo rozhovor na téma
Hledání domova, a to do 21. února na adresu
skolniprojekce@jsns.cz. Pro vítěze jsme připravili
finanční odměnu. Vítězná práce bude zveřejněna
týdeníkem Respekt. Cenu předáme vítězům na
slavnostním zahájení festivalu Jeden svět. Stáhněte si plakát k literární soutěži. Pokud byste
ho chtěli zaslat vytištěný, napište na jan.kara@jsns.cz.

MLUVME O MIGRACI
Nový cyklus seminářů reaguje na současnou uprchlickou krizi
Celá Evropa hledá odpovědi na migrační krizi
a ani školám se toto téma nevyhne. Proto jsme pro
vás připravili cyklus seminářů s názvem Mluvme
o migraci, který vám dá inspiraci, jak s tématem
pracovat v hodině. Díky setkání s osobnostmi,
které mají k tématu co říci, získáte potřebné
informace a argumenty. Celkem se uskuteční tři
celodenní semináře rozdělené do třech bloků.
Oproti klasickým seminářům je možné zúčastnit se
i pouze části programu, vždy je však nutné se předem registrovat.
Podívejte se na program jednotlivých akcí. Jelikož se příprava seminářů vyvíjí, mohou se
měnit jednotliví hosté. Aktuální informace najdete vždy na webu v sekci Vzdělávání
pedagogů. Zároveň máte možnost jejich podobu ovlivnit - pokud máte nějaké podněty,
nápady či tipy na to, co by se vám k tématu migrace mohlo pro výuku hodit (tip na hosta,
konkrétní otázky na odborníky, problémy se kterými se potkáváte), pište nám na
katerina.saparova@jsns.cz.
Z MÍSTA, KDE ŽIJEME 2016
Přihlaste se do šestého ročníku s tématem „Lidé v pohybu“
Víte, jak se ve 20. století měnilo obyvatelstvo
v místě, kde žijete? Kam odešli Židé a Němci, kteří
bydleli ve vaší obci? Má někdo z žáků příbuzného,
který emigroval? Znáte někoho, kdo byl v období
komunismu zavřený a putoval z jedné věznice do
druhé? Vypátrejte příběh v projektu Z místa, kde
žijeme! Už šestý ročník poběží od února do června
a opět se do něj můžete hlásit se svými
žákovskými týmy. Jejich úkolem bude zpracovat
příběh člověka nebo místa, který souvisí tématem Lidé v pohybu. Součástí projektu je stejně
jako každý rok dvoudenní úvodní a závěrečné setkání zástupců týmů v Praze. Více o Z místa,
kde žijeme, tématu letošního ročníku i odkaz na přihlašování najdete na našich stránkách.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
Aktuality a tipy najdete i na našem Facebooku
Věděli jste, že má Jeden svět na školách svůj profil na Facebooku? Sledujte nás
a získáte přístup k novinkám z první ruky. Najdete zde třeba tipy na filmy
k aktuálním tématům, zajímavé akce nebo zprávy ze zákulisí.

FILMOVÉ KLUBY
Rebeka: Chci inspirovat spolužáky k zájmu o dění kolem sebe
Rebeka van Overloop vede již čtvrtým rokem filmový
klub Jednoho světa na školách na gymnáziu
v Českém Krumlově. Dvakrát měsíčně promítají
dokumenty střídavě v místním Centru pro pomoc dětem
a mládeži a ve škole. Udržením tradice promítání
dokumentárních filmů, která na škole díky klubu
funguje přes 12 let, by ráda inspirovala současné
studenty k lásce k filmům a touze zajímat se o dění
okolo sebe, protože to považuje za přirozenou součást
vzdělání. „Dokumentární filmy pomáhají v boji proti nespravedlnosti ve světě, a pro mě je to
dostatečný důvod, proč klub pořádat,“ vysvětluje Rebeka. Nedávno uspořádala ve škole filmovou
noc. Sešlo se celkem 65 studentů, promítali celý večer až do druhé hodiny ranní a akci zakončili
přespáním ve škole. Mezi filmy se objevily například Nebe nad Evropou nebo Nikomu jsem
neublížil. „Nejedná se jen o zpestření středoškolského studia, filmy mi dávají radost a pocit, že to má
smysl,“ říká Rebeka o svém působení v klubu. Kromě toho se účastní také projektu Příběhy bezpráví a
pomáhá s organizací českokrumlovského festivalu Jeden svět.
Řekněte i svým studentům o možnosti založit filmový klub. Od ledna se o studentské filmové
kluby stará naše nová kolegyně Zuzana Trachtová, kontaktujte ji na e-mailu
zuzana.trachtova@jsns.cz.

