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Pamětníci místo letopočtů 

Zkoušení v hodinách dějepisu bývá často zaměřeno na znalost čísel, roků a posloupnosti 

vladařů nazpaměť. Budí ale výuka tvrdých dat  zájem mládeže sama dějinami aktivně 

zabývat? Že existují i jiné modely výuky má ukázat workshop „Oral History“ ve Středisku 

setkávání v Šumperku (Begegnungszentrum Mährisch Schönberg). 

Dějiny mohou ožít. Místo sepisování referátu si studenti osvojí základy vedení rozhovoru s 

pamětníky v semináři s Lucií Kavanovou, redaktorkou českého týdeníku Respekt, od 26. do 

28. června 2015. Sami si tuto metodu v malých skupinách s pamětníkem také vyzkouší. 

Orální historie? 

Orální historie je jednou ze základních možností, jak se něco dozvědět o dějinách. Tato 

metoda historiků je založena na volném hovoru pamětníků. 

Studenti se naučí, jak „fungují“ rozhovory s pamětníky a biografická komunikace. Workshop 

se zabývá očekáváním, předpoklady a úkoly životopisců a profesionálním a kritickým 

zacházením s nimi. 

Německá menšina ve středu zájmu 

V České republice probíhá kritická reflexe vlastních dějin jen stěží, zejména jde-li o německo-

jazyčnou historii a reflexi osudu takzvaných „Sudet“. 

Co to znamená, vyrůstat jako Němec v Česku první půlky 20. století a žít zde dodnes, to 

mohou vysvětlit příslušníci německé menšiny v České republice. 

V malých skupinách provede vždy pět studentů vlastní rozhovor s dvojicí starších pamětníků 

z řad německé menšiny. Tato setkání jim přinesou zážitky, vědomosti a možnost ztotožnění 
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se. Studenti nejsou jen v roli pasivního posluchače, nýbrž vedou rozhovor a jsou zodpovědní 

za jeho úspěch. Takto se jim zpřístupní dějiny. 
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P R O G R A M 

 

P Á T E K, 26. června 2015 

16:00 - 18:00 Přivítání, seznámení, základy metody orální historie 

od 18:30 Večeře 

 

S O B O T A, 27. června 2015 

9:00 – 13:00 Metoda orální historie, základy interview 

13:00 – 14:00 Oběd 

14:00 – 19:00 Simulace rozhovorových situací, metody vyhodnocení rozhovoru: rádio, tisk a 

on-line média 

od 19:00 Večeře 

 

N E D Ě L E, 28. června 2015 

9:00 – 11:30 Rozhovory s pamětníky, dvě skupiny po pěti studentech vedou interview 

s pamětníkem, natáčení rozhovorů na kameru 

11:30 – 13:00 Evaluace, konec akce a výhled 

13:00 Oběd 
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S H R N U T Í  

Kdo se může zúčastnit? 

Studenti ve věku mezi 16 a 20 lety. 

 

Kontakt & informace: 

Simon Römer 

ifa-Kulturmanager bei der Landesversammlung 

náměstí 14. října, 150 00 Praha 5 

Tel: + 420 233 322 959, Fax: + 420 233 344 372 

roemer@ifa.de  

 

Pořadatelé:   

Organizace mládeže Jukon  

náměstí 14. října, 150 00 Praha 5 

BGZ Mährisch Schönberg, Kladská 1, 78701 Šumperk 

 

Upozornění:    

 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a cestovné platí pořadatel. 

 

Kde?    BGZ Mährisch Schönberg, Kladská 1, 787 01 Šumperk 

Kdy?   26. – 28. června 2015 

 

Přihláška:   do 15. června 2015 (E-mailem) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosím vyplnit a poslat Simonu Römerovi: 

Příjmení, Jméno:   ___________________________________________________ 

Adresa:   ___________________________________________________ 

Kontakt (Email, Telefon): ___________________________________________________ 

Hotelový pokoj:  [   ] dvoulůžkový pokoj spolu s _______________________ 

    [   ] bez ubytování 
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Soutěž pro kreativní účastníky workshopu: Využij nabytých vědomostí! 

 

Organizace mládeže Jukon (Jugend – Kontakt – Organisation) vyhlašuje soutěž pro účastníky 

workshopu „Oral History“. Kreativní a inovativní projekty s pamětníky čekají atraktivní ceny. 

 

Účastníci 

 provedou vlastní rešerši 

 navážou kontakt s portrétovanou osobou 

 zpracují portrét – tisk, audio, video 

 

Dva nejlepší projekty obdrží cenu 

 

1. Místo (cena v hodnotě 300 €) 

2. Místo (cena v hodnotě 200 €) 

 

Projekty můžete zaslat do 31. července 2015 na: 

Simon Römer 

ifa-Kulturmanager bei der Landesversammlung 

náměstí 14. října, 150 00 Praha 5 

Tel: + 420 233 322 959, Fax: + 420 233 344 372 

roemer@ifa.de  

 


