Kompetencie pre demokratickú kultúru
Program Rady Európy a Národného ústavu celoživotného vzdelávania

Natočte krátke VIDEO o demokracii na vašej škole!
Je podľa vás vaša škola demokratická? Je váš hlas vypočutý na úrovni triednej samosprávy, v žiackej
školskej rade a rade školy? Zápasíte s problémom šikany, nenávistných prejavov, príklonu
k extrémistickým názorom a ideológiám? Myslíte si, že škola je priateľská voči žiačkam a žiakom?
Myslíte si, že vám škola poskytuje dobrý hodnotový základ pre život v slobodnej a demokratickej
spoločnosti? Pripravuje vás dobre pre pracovné uplatnenie sa doma i v Európskej únii? Ak vás
podobné témy zaujímajú, natočte svoj krátky film, vyjadrite svoje predstavy, názory a návrhy!
Video môžete pripravovať dvomi spôsobmi
 ako vybraný účastník/vybraná účastníčka vzdelávacieho podujatia "Kompetencie pre
demokratickú kultúru", ktoré sa uskutoční vo vašom kraji v druhej polovici apríla 2017
(informácia o podujatí je na www.nuczv.sk . Súčasťou podujatia je workshop, počas ktorého
budete mať cca 3 hodiny pod vedením filmového profesionála na to, aby ste prostredníctvom
prípravy videa ukázali VÁŠ pohľad na demokratické procesy na škole.
 samostatne, bez účasti na workshope, s možnosťou konzultovať technickú prípravu
s profesionálom v čase: pondelok od 16.00 do 18.00 hod., štvrtok od 13.00 do 15.00 hod., na
telefónnom čísle: 0911 723 902
Tešíme sa na vašu originalitu! Hlavnou cenou pre autora/autorku najlepšieho videa je kamera.

I. Metodicko-teoretická časť
Témy, ktoré vás môžu inšpirovať:
 Triedna samospráva a školský poriadok (Mali sme dostatok času a priestoru oboznámiť sa so
školským poriadkom, našimi právami a povinnosťami? Máme počas vyučovania možnosť
diskutovať, alebo iba pasívne počúvať učivo? Prihliadajú učitelia a učiteľky a vedenie školy
na názor volených žiackych orgánov triednej samosprávy či žiackej školskej rady?
Rešpektujeme prirodzenú autoritu učiteľa a učiteľky? Vypočujeme si trpezlivo odlišný názor,
argumentujeme vecne a s rešpektom k druhým? Sú vzťahy vnútri žiackeho kolektívu dobré,
priateľské, kolegiálne?)
 Demokratická politická kultúra, právo voliť (Pripravuje nás škola dobre na to, aby sme
v osemnástich rokoch mohli zodpovedne a informovane využiť naše volebné právo? Patrí
politika na školy? Ak áno, v akej podobe? Ak nie, prečo nie a kde by sa mali mladí ľudia
oboznamovať s princípmi demokratickej politickej kultúry? Mali by mladí ľudia možnosť
voliť už skôr, napríklad od šestnástich rokov ako v Rakúsku?)
 Kultúrna rozmanitosť, prevencia extrémizmu (V ostatnom čase sa veľa hovorí o náraste
extrémizmu a radikalizmu. Vyjadrite svoj názor na príčiny tohto javu! Stretávate sa
s nenávistnou rečou namierenou proti príslušníkom rôznych menšinových skupín a
spochybňovaním demokracie ako takej? Poznáte niekoho, kto sa aktívne zapája do činnosti
organizovaných skupín s extrémistickou ideológiou? Venuje škola dostatok času na diskusie
o ľudských právach, demokracii, kultúrnej rozmanitosti? Čo robíte vy?)
 Škola priateľská k deťom (Je na škole bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých? Má
škola odborníčky a odborníkov z oblasti psychológie, pedagogického poradenstva a asistencie,
pomáhajúcich začleneniu sa detí z iného kultúrneho a jazykového prostredia a tých, ktoré
majú špeciálne potreby, napríklad detí na vozíčkoch, autistických detí a pod.? Je na škole
príjemné prostredie? Sú triedy pekne upravené a vyzdobené? Je v areáli školy dostatok zelene,
príjemných zákutí a voľných priestorov, možností na pohyb a športovanie? Venuje škola
pozornosť problematike ochrany životného prostredia?)

II. Prakticko-technická časť
A. pre žiačky a žiakov prítomných na vzdelávacom podujatí/ workshope
Miesto natáčania: Škola – v každom kraji jedna (miesto konania vzdelávacieho podujatia);
Dĺžka videa: cca 1 - 2 minúty (povinný rozsah);
Potrebná výbava: kamera alebo mobil s videom, laptop so strihovým softwarom;
Jazyk videa: video musí byť opatrené titulkami v anglickom jazyku;
Druhy videa: vaše snímky môžu byť dokumentárne, ale aj hrané, kreativite sa medze nekladú. Môžete
robiť rozhovory či anketu, natáčať skutočné situácie, alebo inscenovať hrané scénky. Návrhy si
pripravte dopredu vo forme krátkeho scenára alebo námetu (max. 1 – 2 strany A4). Počas podujatia
budete mať možnosť konzultovať ich s filmovým profesionálom.
Termín zaslania videa: 30.6.2017 na adresu: jozef.fincek@nuczv.sk .
B. pre žiačky a žiakov pracujúcich samostatne, bez účasti na vzdelávacom podujatí/
workshope
Miesto natáčania: Škola, ktorú navštevujete a najlepšie poznáte.
Dĺžka videa: cca 1 - 2 minúty (povinný rozsah);
Potrebná výbava: kamera alebo mobil s videom, laptop so strihovým softwarom;
Jazyk videa: video musí byť opatrené titulkami v anglickom jazyku (aspoň stručne);
Druhy videa: vaše snímky môžu byť dokumentárne, ale aj hrané, kreativite sa medze nekladú. Môžete
robiť rozhovory či anketu, natáčať skutočné situácie, alebo inscenovať hrané scénky. Návrhy si
pripravte dopredu vo forme krátkeho scenára alebo námetu (max. 1 – 2 strany A4).
Počas prípravy môžete konzultovať s filmovým profesionálom v čase: pondelok od 16.00 do 18.00
hod., štvrtok od 13.00 do 15.00 hod., na telefónnom čísle: 0911 723 902
Termín zaslania videa: 30.6.2017 na adresu: jozef.ficek@nuczv.sk .
Informácia pre všetkých autorov/autorky videa:
Každý súťažiaci je povinný odovzdať spolu s video snímkou súhlas so spracovaním osobných údajov
na účely organizácie súťaže a zároveň súhlas s použitím video snímky –diela na účely účasti v súťaži.
Bez uvedených súhlasov podpísaných zákonným zástupcom nie je možné zaradiť video snímku do
súťaže. Uvedené súhlasy je potrebné zaslať poštou na adresu: Jozef Ficek, Národný ústav
celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava do 30. 6. 2017
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas s použitím diela
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie hlavnej ceny sa uskutoční v septembri 2017 na konferencii
NÚCŽV k celoživotnému vzdelávaniu. Pozveme autorov/autorky videí z 1. – 3. miesta spolu s ich
učiteľmi/učiteľkami (uhradíme cestovné náklady). Zároveň budú výsledky súťaže zverejnené aj na
webovom sídle NÚCŽV.

