Nabídka vzdělávacích projektů pro KAP II
Paměť národa nabízí ucelený vzdělávací program
čtyř navazujících projektů. Rozsah nabízených aktivit
je závislý na zájmu škol. Níže nabízená verze je
pouze ilustrativní.
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Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím
projektem společnosti Post Bellum určeným pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol a střední školy.
Žáci a studenti se na několik měsíců stanou
rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.
Za doprovodu učitelů a lidí z Post Bellum mají
za úkol vyzpovídat pamětníka důležitých událostí
20. století, natočit jeho vzpomínky (audio nebo
video záznam), digitalizovat fotografie, prozkoumat
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní
nebo psanou reportáž či dokument. Někteří kreslí
podle příběhu komiks, jiní tvoří prezentaci pro
spolužáky, další absolvují odborné workshopy
(audio workshop v Českém rozhlase, video
workshop, scénáristický workshop), kterými
je provází zkušení redaktoři a filmaři.

Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci
dozvědí nejen mnoho ze života osobností žijících
v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale
především se naučí aktivně zpracovávat získané
informace a předávat je ostatním.

V tříletém horizontu nabízíme realizaci projektu
Příběhy našich sousedů pro základní i střední
školy, kterého se zúčastní střední školy z celého
kraje dle zájmů jednotlivých škol. Běh projektu
trvá vždy jedno pololetí školního roku.

Celý projekt je zakončen slavnostní závěrečnou
prezentací, kde jednotlivé studentské
týmy představí příběh svého pamětníka
veřejnosti a odborné porotě. Žákovská
zpracování pamětnických příběhů jsou navíc
prezentována na internetové stránce projektu
pribehynasichsousedu.cz, nahrávky pamětníků
natočené studentskými týmy se objeví také
v mezinárodním internetovém archivu
vzpomínek Paměť národa na pametnaroda.cz.

V každém z těchto regionů proběhne běh
projektu 2× (např. v prvním pololetí školního
roku 2021/22 a v prvním pololetí školního
roku 2022/23).
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Metodický sešit
V rámci projektu Příběhy našich sousedů vzniknou
desítky žákovských zpracování příběhů pamětníků,
ilustrací, textů, děti získají velké množství
zajímavých archivních fotografií a dokumentů.
Těmto materiálům chceme dát nový život
v metodickém sešitě, který bude k dispozici
v tištěné i pdf verzi. Obsahem budou pracovní
listy doplněné o metodickou příručku, jak
s nimi v hodinách pracovat. Postavené budou
na principech konstruktivistické a badatelsky
orientované výuky. Rozsah metodického
sešitu: 32 listů.
Předpokládáme vznik jedné příručky, která bude
věnovaná příběhům nejzajímavějších pamětníků
celého kraje.
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Síť škol Paměti národa
Projekt Síť škol Paměti národa navazuje a je
propojen s projektem Příběhy našich sousedů.
Je zaměřen na další užší spolupráci s již
zapojenými učiteli (v projektu Příběhy našich
sousedů) a místním koordinátorem. K tomuto
funkčnímu jádru se mohou připojit další učitelé
z regionu.
Koordinátor na základě poptávky od pedagogů
zajišťuje setkání, na které připravuje inspirační
zdroje z dílny Paměti národa i mimo ni. Součástí
je sdílení dobré praxe mezi pedagogy a možnost
na vlastní kůži si vyzkoušet aktivity, které
potom využijí učitelé přímo s žáky. Tato setkání
mohou částečně probíhat i v on-line režimu
(telekonference). Součástí projektu je také
tandemové učení, a to ve dvojici učitel + pracovník
neformálního vzdělávání (koordinátor Post Bellum).

Učitele zapojené do projektu Sítě škol Paměti
národa každý rok na přelomu září a října
pozveme na tzv. Slavnost škol Paměti národa
– networkingové setkání, na kterém během
odpoledne probíhají zajímavé vzdělávací semináře
formou minikonference, v podvečer pak slavnostní
část programu a večer neformální setkání
s občerstvením a hudbou.
Plánujeme realizovat 3 běhy projektu Síť škol
Paměti národa (2× ve školním roce 2021/22
a 1× ve školním roce 20222/23).
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Zážitkové workshopy
Účastníci se při nich seznamují nejen
s historickými reáliemi a událostmi minulého
století, ale jsou také vedeni k hlubšímu zamyšlení
se nad jejich příčinami a následky. Žáci a studenti
se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat
lidí, kteří zlomovými okamžiky 2O. století procházeli
na vlastní kůži. Workshopy využívají prvky výchovné
dramatiky a zážitkové pedagogiky. Jejich libreta
vychází ze vzpomínek pamětníků zaznamenaných
na portálu Paměť národa. Workshopy jsou určeny
školním třídám, a trvají cca 4 hodiny. Nabízíme
workshopy pro děti z 1. i 2. stupně základních škol
i pro středoškoláky.
Každé zapojené škole nabízíme realizaci čtyř
workshopů ročně dle vlastního výběru.
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