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Stručný popis projektu:
Žáci druhého stupně základních škol vytvoří „reportážní“ týmy a pod vedením
pedagogů provedou archivně rešeršní a dokumentaristickou formou sběr informací
o konkrétních osudech pamětníků z Vašeho města.
Žáci se zaměří na žijící osobnosti, se kterými natočí audio nebo video záznam
vzpomínek. Výběr osobností bude probíhat ve spolupráci s Magistrátem města Plzeň
a organizacemi, které se sdružováním těchto osobností zabývají. Výsledkem projektu
jsou žákovská zpracování pamětnických příběhů, a to formou textového výstupu
(povídka, reportáž, fejeton apod.) či rozhlasové nebo video reportáže. Veškeré
výstupy, včetně fotodokumentace, jsou prezentovány na internetové stránce projektu
www.pribehynasichsousedu.cz. Projekt je zakončen slavnostní veřejnou prezentací,
na které jednotlivé týmy soutěží o nejlepší představení pamětnického příběhu.
Výstupem může být také panelová výstava, která představí pamětníky široké
veřejnosti. Tyto výstupy přispívají k prezentaci města jako odpovědného vůči svým
starším spoluobčanům a zároveň podporující společná setkávání a sdílení zkušeností
mladší a starší generace. Žákům projekt neotřelým způsobem zprostředkuje
fenomény moderních dějin na osobních příbězích, se kterými se mohou identifikovat.

Dětské týmy v rámci pátrání po osudech svých starších spoluobčanů využijí informací
z badatelského portálu www.pametnaroda.cz.
Regionální koordinátor projektu vede technickou stránku projektu, vyškolí pedagogy
v metodice nahrávání, zacházení s nahrávací technikou a prací s portálem Paměť
národa. Poskytne pedagogům metodickou podporu, zajistí exkurze pro školy do médií
(Český rozhlas), odborných institucí (např. Ústav pro studium totalitních režimů),
archivů (oblastní archivy, příp. Archiv bezpečnostních složek ABS, či Ústřední
vojenský archiv.) Upořádá besedy s žáky, kde jim názorně představí techniku
a dokumentaristické přístupy, motivuje žáky. Vede administrativu projektu, uzavírá
smlouvy s pedagogy a koordinuje projekt podle stanoveného harmonogramu. Hlavní
koordinátor projektu je zodpovědný za metodiku projektu, průběžně školí místního
koordinátora tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality jak průběhu realizace
projektu, tak i jeho výstupů, dohlíží na práci lokálního koordinátora, zajišťuje ve
spolupráci s partnery publicitu projektu.
Cíle projektu:







žáci získají vhled do moderních evropských dějin a to na konkrétních příbězích
skutečných lidí, zábavnou kreativní a motivující formou (hledání pamětníků,
jejich nahrávání, dohledávání souvislostí, objevování, tvorba reportáží).
Najdou si "svá" poselství a zkušenosti předchozích generací
žáci využívají moderní technologie (nahrávací zařízení, profesionální nástroje
pro střih). Děti budou zábavnou formou konfrontovány s reálnými nástroji
a postupy, které mohou použít i v reálném "dospělém životě".
žáci se naučí vyhledávat, třídit a analyzovat informace
žáci a školy nahrávky prezentují v medicích, děti budou metodicky vedeny
oborovými didaktiky a odborníky s praxí z médií (ČRo, MF DNES); naučí se
pracovat s informacemi v médiích
podpora mezigeneračního dialogu a prevence sociálně-patologických jevů.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci, senioři, veřejnost

Harmonogram projektu na školní pololetí:
září 2014: vstupní analýza – vytipování pamětníků, analýza dat Paměti národa,
průzkum archivů, setkání s pedagogy, seznámení s projektem a představení
harmonogramu projektu, školení pedagogů (metodika, práce s portálem Paměť
národa, technické školení), tvorba žákovských týmů
říjen 2014: ostrý start: motivační setkání s dokumentaristickými skupinami, ,
besedy, přednášky; objednávání archivů, administrativa
listopad – leden 2014: terénní dokumentaristická práce, návštěva archivů,
odevzdání a editace textů, audio, video a fotodokumentace, dokončení a odevzdání
textů, korektury, ukládání www.pribehynasichsousedu.cz, příprava textů k publikaci.
únor 2015: finalizace výstupů, příprava slavnostní prezentace, slavnostní veřejná
prezentace výstupů projektu.

