Študenti po stopách totality
Výzva na zapojenie do projektu

Hľadáme 8 partnerských stredných škôl, na ktorých budú pod vedením
pedagóga tímy 4-6 študentov na lokálnej úrovni skúmať a
dokumentovať životné osudy ľudí, ktorí emigrovali.
Nadácia Milana Šimečku organizuje tretí ročník projektu Študenti po stopách
totality. Jeho cieľom je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov
dokumentovať rôzne aspekty komunistického režimu v Československu.
Tematicky sa tretí ročník projektu zameriava na emigráciu z Československa.
Úlohou jednotlivých tímov bude pátrať po jednotlivcoch a rodinách, ktorí sa z
Československa vysťahovali, a pútavým spôsobom spracovať ich životný príbeh.
Projektom Študenti po stopách totality chceme mladým ľuďom priblížiť vzťah
medzi občanom a totalitným režimom a zároveň im poskytnúť príležitosť
občiansky sa angažovať. To je neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej
spoločnosti, obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým
režimom.

Prečo sa zapojiť?

študenti nadobudnú skúsenosti s procesmi vyhľadávania
zdrojov a prameňov, s prácou s informáciami, ich analýzou a
kritickým hodnotením;
stanú sa aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní
postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a
silu občianskeho hlasu;
lokálna prezentácia pomôže zviditeľniť aktivity školy v regióne,
výstupy budú spracované vo forme katalógu a budú slúžiť ako
metodická príručka na multiplikáciu projektu.
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Podmienky účasti

dobrovoľný záujem a motivácia študentov;
účasť na úvodnom metodickom workshope v Žiline (od
nedele 25. do utorku 27. 2. 2018);
realizácia lokálneho výskumu zameraného na ľudí, ktorí z
Československa emigrovali s dôrazom na roky 1948 a 1968;
príprava pripomínacích aktivít a verejná prezentácia výsledkov
projektu v rámci svojho mesta, resp. regiónu;
účasť na verejnej prezentácii v Bratislave počas podujatia
Remember November.

PRIHLASUJTE SA TU!
Prihlasovať sa môžete do 19. februára. Po vyplnení prihlasovacieho formuláru (dostupný
po kliknutí na odkaz vyššie) Vás budeme kontaktovať a poskytneme Vám ďalšie
informácie.
Ak máte akékoľvek otázky, ozvite sa nám!
kristina@nadaciams.sk
02/54433552
+421/915739670

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.
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