Prosinec 2012
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Osmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 2012 je u konce
Letos se do projektu zapojilo 774 škol, což je rekordní počet
v průběhu uplynulých tří ročníků. Dokumentární filmy,
přibližující život v normalizačním Československu,
shlédlo přes 30 000 žáků a studentů. Studentka Veronika
Valešová z Březnice u Bechyně k projektu dodává: "Moje
generace už o době komunismu moc neví, rodiče jim nic
neřeknou, a dokonce si z toho dělají srandu. Myslím si, že by
se o tom mělo víc mluvit“. (Českobudějovický deník, 15. 11.)
Děkujeme všem pedagogům, kteří se do projektu
přihlásili! Fotografie z projekcí filmů a besed s hosty naleznete zde.
Nominace na Cenu Příběhů bezpráví 2013 otevřeny
Mladí lidé ve věku 13–21 let mohou opět nominovat své kandidáty na
Cenu Příběhů bezpráví 2013, kterou Člověk v tísni uděluje za odvážné
činy a postoje v období komunismu. Tento ročník je věnován legendě
českého undergroundu Ivanu Martinu Jirousovi. Nominace lze podat
prostřednictvím elektronického formuláře. Podrobnější informace se
dozvíte na našich webových stránkách zde.

Studentská literární soutěž 2013 – V opozici
Ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašujeme 12. ročník studentské
literární soutěže. Do soutěže se může přihlásit jak jednotlivec, tak skupina
studentů ve věku 15–20 let, který zpracuje reportáž, esej nebo rozhovor na
téma "V opozici". Soutěžní práce mohou studenti posílat e-mailem na
adresu info@pribehybezpravi.cz, uzávěrka je 6. února 2013. Autoři
vítězných prací budou finančně oceněni. Více informací naleznete zde.

ZVEME VÁS NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ
Výuka environmentální výchovy pomocí audiovizuálních prostředků
Dne 13. prosince 2012 se od 14.30 hod. v Goethe Institutu
(Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha) uskuteční setkání
učitelů zaměřené na výuku environmentální výchovy. Můžete se
těšit na zkušenosti svých kolegů, kteří úspěšně realizovali
environmentálně zaměřené projekce s aktivitami a projekty
z nových sad Životní prostředí pro 1. stupeň ZŠ a Životní
prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ*. Čeká vás filmový zážitek
v podobě divácky úspěšného filmu z letošního festivalu Jeden
svět - Z popelnice do lednice a následná debata s hostem. Dále
pak přátelské setkání u rautu s kolegy.
Prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 10. 12. 2012 e-mailem na adresu aneta.hodulakova@jsns.cz nebo
telefonicky na čísle +420 226 200 416.
*sady jsou určeny pouze pro mimopražské školy

STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY
Do Studentských prezidentských voleb se přihlásilo 400 středních škol z celé republiky
Historicky třetí studentské volby – tentokrát prezidentské - se setkaly
s nebývalým zájmem. Na čtyři stovky zapojených středních škol svědčí o
tom, že se ze studentských voleb stává tradice.
Studentské prezidentské volby proběhnou na středních školách
v termínu 11.–12. prosince 2012. Středoškoláci starší 15 let budou vybírat
z osmi kandidátů, kteří byli zaregistrováni ke dni 23. listopadu 2012
Ministerstvem vnitra ČR. Výsledky budou zveřejněny 12. prosince 2012
ve večerních hodinách. Studentské volby nejsou jen dva dny samotných
voleb, ale také diskuze nad volebním systémem, hodnotami,
demokratickými principy, situací ve světě a mnoha dalšími občanskými
tématy. Organizaci studentských voleb mají na starost především studenti členové volebních komisí. Ti měli například také možnost pokládat
otázky budoucím kandidátům. Zde se můžete podívat, jak kandidáti odpovídali.
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Vernisáž výstavy Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme na ZŠ Zámecká v Litomyšli
Dne 21. listopadu proběhlo na Základní škole Zámecká
v Litomyšli při příležitosti vernisáže putovní fotografické
výstavy Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme setkání žáků a
pamětníků, kteří spolu letos pracovali na stejnojmenném
projektu. Mladí lidé zaznamenávali osudy lidí, do jejichž života
dramaticky zasáhl komunistický režim.

Celkem se sešlo 10 studentských týmů z celé republiky, přičemž tým z Litomyšle vydal i vlastní
publikaci Bratříčku, nevzlykej aneb Pražské jaro pohledem (nejen) Litomyšlanů, kterou studenti
osobně předali Miroslavu Brýdlovi, o němž kniha rovněž vypráví. „Svou zkušenost
s komunistickým režimem se snažím předávat svým vnoučatům, ale zdaleka nejsem tak úspěšný,
jak bych si přál“, dodal pan Brýdl a zároveň žákům poděkoval za jejich zájem o naši nedávnou
minulost.
Putovní výstavu si můžete do školy objednat i Vy. Více informací se dočtete zde.

NOVÝ TITUL VÁCLAV HAVEL: MOC BEZMOCNÝCH A JINÉ ESEJE K OBJEDNÁNÍ
Společnost Člověk v tísni se od počátku svého působení vždy
hlásila k demokratickým myšlenkám prezidenta Václava Havla,
který byl zároveň jejím ideovým podporovatelem. Proto si vás
v rámci spolupráce s Knihovnou Václava Havla dovolujeme
upozornit na nový titul Václav Havel: moc bezmocných a jiné
eseje – soubor klíčových textů, které autor napsal v období
normalizace (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných,
Děkovná řeč za Cenu Erasma Rotterdamského, Příběh a totalita,
Slovo o slovu). Tuto publikaci a mnohé další si můžete objednat v e-shopu Knihovny Václava
Havla http://www.vaclavhavel-library.org/cs/aktivity/shop.

