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 Projekt Příběh mojí rodiny otvírá pro-
střednictvím dokumentárních filmů téma 
rodinných vztahů, v navazujících aktivitách 
zapojuje rodiče žáků ve věku od 9 do 12 
let do života školy a podporuje tak vzá-
jemný vztah mezi dětmi, rodiči (prarodiči) 
a školou. V projektu využíváme osvědčené 
vzdělávací prostředky (dokumentární film, 
debaty, workshopy, orální historie), které 
se během dlouholeté praxe programu 
Jeden svět na školách ukázaly jako efek-
tivní k posílení zájmu a motivace žáků 
základních škol. Pedagogům poskytneme 
podporu a metodické materiály, jak pracovat s tématem vztahu školy a rodiny a jak současně vtáh-
nout rodiče do školního života. Děti naučíme, jak se ptát, sestavit a vyprávět svůj rodinný příběh. 
Zároveň jim umožníme přemýšlet o příbězích jejich vrstevníků zachycených v dokumentárních fil-
mech. Vyvrcholením projektu je společný den dětí, pedagogů a rodičů (prarodičů), kde děti představí 
výsledky své práce.  
 

Pátrání po rodinné historii 

Na pilotních školách budou žáci mapovat svou rodinnou historii. Zájem o tyto „malé dějiny“ v dětech 
vždy vzbuzuje zájem o historii jako takovou. Pátrání dětí po rodinné historii bude zakončeno na každé 
škole projektovým dnem, na který budou pozváni rodiče a prarodiče žáků, kteří se takto dostanou na 
půdu školy při méně formální příležitosti, než jsou například třídní schůzky.  Zkušenosti, postřehy a 
rady z pilotních škol zpracujeme jako příklady dobré praxe a budeme dále využívat jako podporu me-
todických materiálů i po skončení projektu.  
 

 Audiovizuální lekce on-line  
 
Vybrané dokumentární filmy zpracujeme do podoby 
audiovizuálních lekcí – hotových výukových balíčků 
(film + pracovní listy pro žáky, aktivity do hodin, do-
provodné materiály), které mohou učitelé snadno 
využít ve výuce a rodiče se na ně mohou doma podí-
vat s dětmi. Audiovizuální lekce projektu budou 
zdarma k dispozici on-line či ke stažení na vzděláva-
cím portále jsns.cz. 
 

 
Jeden svět dětem  
 
Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který společnost Člověk v tísni organi-
zuje ve 40 českých městech, přináší speciální sekci Jeden svět dětem. Filmy určené pro nejmenší pu-
blikum otvírají témata školy a rodiny. Přinášejí příběhy z každodenního života dětí z různých koutů 
světa a poskytují náměty k srovnávání, zamyšlení a navazující debatě.  
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