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MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH
Blíží se uzávěrka přihlášek
Už jen do 5. října se můžete přihlásit do letošního
Měsíce filmu na školách, jehož tématem jsou příběhy
těch, kteří museli z různých důvodů opustit své
domovy. Každá zapojená škola od nás dostane DVD s
filmy a jako bonus metodickou příručku 3 podoby
propagandy, plakátovou výstavu Z místa, kde žijeme a
brožuru Emigrace a život v exilu. Navíc jsme pro vás
připravili také Rady a doporučení, kde najdete užitečné
tipy k výběru filmu, pozvání hosta a celkově přípravě
a průběhu projekce.
Přihlaste se přímo zde!

NOVÁ AV LEKCE DO HODIN ČEŠTINY
Připomeňte si se žáky výročí nedožitých 80. narozenin Václava Havla
5. října by oslavil 80. narozeniny bývalý prezident
Václav Havel. U příležitosti tohoto výročí jsme
připravili novou AV lekci, která připomene jeho odkaz
coby dramatika a experimentálního básníka. Spolu
se studenty a učiteli jsme k tomuto účelu vybrali
televizní inscenaci Havlovy hry Vernisáž, kterou rok
po sametové revoluci natočil režisér Ivan Rajmont.
Lekce obsahuje čtyři aktivity do hodin českého
jazyka a literatury. První dvě vycházejí ze zmíněné
televizní inscenace, další dvě pak z Havlovy básnické
sbírky Antikódy. Lekce vznikla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, otázky a odpovědi
vypracovala bývalá tajemnice pro literární a divadelní agendu Václava Havla Anna
Freimannová. Inscenaci i všechny zmíněné metodické materiály najdete na jsns.cz.

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
Propaganda, téma radikalizace mladých Evropanů i zodpovědný přístup k módě.
Přihlaste se na podzimní semináře
I v letošním školním roce pro vás chystáme řadu
workshopů. Na každém z nich budete mít příležitost si
prakticky vyzkoušet nové aktivity do hodin, setkat se s
kolegy i zajímavými hosty, sdílet společné výzvy a
zkušenosti. Již nyní se můžete přihlásit na tyto
celodenní semináře:

3 PODOBY PROPAGANDY
Datum a místo konání: 24. listopadu 2016, Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova
37, Praha 1
Jak se vyvíjela podoba propagandy v uplynulých sto letech? Kdo je považován za
zakladatele moderní propagandy a jakou roli v ní zaujímají audiovizuální prostředky? Na tyto
a další otázky budeme hledat společně s vámi odpovědi na dalším semináři
věnovaném mediálnímu vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na propagandu v totalitních
režimech 20. století – nacistickou a komunistickou – a propagandu současného Putinovského
Ruska.
JAK PRACOVAT S TÉMATEM RADIKALIZACE MLADÝCH EVROPANŮ
Datum a místo konání: 30. listopadu 2016, Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova
37, Praha 1
Proč se tisíce mladých lidí žijících v Evropě nechalo zlákat radikální ideologií tzv. Islámského
státu a odjelo na východ bojovat svou „svatou válku"? Na semináři nabídneme inspiraci, jak s
tématem za pomoci dokumentárního filmu Můj džihád pracovat. Hostem bude novinář Ondřej
Kundra, který se radikalizací mladých Evropanů věnuje.
CO SE NENOSÍ
Datum a místo konání: 7. prosince 2016, Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Kamenná 20, Brno
Oblékáme se každý den, ale málokdy přemýšlíme o tom, jak naše oblečení vzniká. Celodenní
seminář vychází z filmu Co se nenosí, který získal studentskou cenu poroty na letošním MFF
Jeden svět a který můžete nově zhlédnout i na našem webu. Film přibližuje problematiku tzv.
fast fashion. Seminář tak nabídne aktivity, které žákům pomůžou zamyslet se nad dopady
současného módního průmyslu na stav životního prostředí.
Přihlášky a bližší informace najdete na našich stránkách.
Všechny uvedené semináře jsou akreditované MŠMT ČR.

JAK DOPADLY LETOŠNÍ STUDENTSKÉ VOLBY?
Do krajských zastupitelstev hlasovalo „nanečisto“ téměř 32 000 středoškoláků
Na středních školách v České republice proběhly 20. a
21. září Studentské volby do krajských zastupitelstev.
Středoškoláci si tak mohli vyzkoušet „nanečisto“ volit
politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do
krajských zastupitelstev. Svůj hlas v nich odevzdalo
31 867 studentů z 254 škol. Na téměř stovce škol
proběhly v průběhu září také workshopy pro studenty
spojené s filmovou projekcí, věnované tématu voleb.
Kompletní výsledky naleznete na našem webu, kde
najdete i výsledky předchozích ročníků. Letošní
Studentské volby byly plně hrazeny z grantu MŠMT
ČR.
LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Odstartovala největší sbírka na podporu vzdělávání v Česku
Možnosti
financování
vzdělávacích
projektů
z veřejných zdrojů – státních i evropských –
zaznamenaly během posledních let obrovský propad.
Již třetím rokem proto Člověk v tísni vyhlašuje sbírku
Lepší škola pro všechny. Její výtěžek podpoří
aktivity, kterým se na poli vzdělávání v Česku
věnujeme. Díky prostředkům ze sbírky jsme v rámci
Jednoho světa na školách mohli v uplynulém školním
roce například rozšiřovat nabídku vzdělávacího
portálu jsns.cz, podporovat projekty Kdo jiný?
zaměřené na občanskou angažovanost mladých lidí, vyhlásit Cenu Gratias Tibi nebo
uspořádat vzdělávací soutěž Hledá se LEADr. Z výtěžku sbírky jsme financovali také
studentské filmové kluby a některé semináře pro učitele. Našim kolegům umožňují
prostředky získané touto cestou nejen práci s učiteli, ale i s konkrétními dětmi – doučují stovky
žáků z chudých rodin, kteří díky tomu zažívají ve škole poprvé úspěchy. Více informací najdete
na stránkách sbírky Lepší škola pro všechny. Prosíme, dle vlastního uvážení šiřte informace o
sbírce mezi své známé. Děkujeme!
TIP: POZVĚTE SI NA BESEDU BARMSKÉ AKTIVISTY
Skvělá příležitost uspořádat projekci filmu Barmský VJ a diskutovat o situaci v Barmě
V říjnu máte jedinečnou možnost pozvat do školy na
debatu mladé aktivisty z Barmy, kteří přijedou do
Česka na stáž organizovanou našimi kolegy z Centra
lidských práv Člověka v tísni. Tři stážisté – Zaw Min
Aung, Naw Thaw Thi Htoo a Sandar Mon – zde
budou od 11. října do 4. listopadu. Využijte jejich
přítomnosti a pozvěte je na besedu o situaci
v Barmě. Můžete ji spojit s projekcí filmu z naší
nabídky Barmský VJ. Veškeré náklady spojené
s dopravou po ČR a tlumočením jsou hrazeny
z prostředků jejich stáže. Bližší informace vám

poskytne koordinátorka Filmových klubů Jeden svět na školách Zuzana Trachtová: tel.: 731
469 016, e-mail: zuzana.trachtova@jsns.cz.

