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Jeden svět na školách – projekt Příběh mojí rodiny 

Celá Česká republika 

 

Hlavní přínos: 

• posílení mezigeneračních vztahů 

• posilování rodičovských kompetencí 

• zvyšování informovanosti 

• podpora vztahu mezi školou a rodinou 

 

Protiepidemická opatření v boji proti pandemii COVID-19 zasáhla rodiny a mohla tak oslabit 

jejich rodinné vztahy. Děti nemohly často navštěvovat své prarodiče a další starší či nemocné 

členy rodiny kvůli jejich bezpečnosti. Rovněž nastalo uzavření domovů pro seniory nebo 

i omezení návštěv u pacientů v nemocnicích. Lockdown mohl také ale sloužit k upevnění 

rodinných vazeb a vzniku příležitostí na otevření a komunikování různých témat mezi rodiči 

a jejich dětmi, na které za běžných okolností nezbývá čas. Děti měly v rámci domácí výuky 

menší možnost interakce se svými spolužáky, a proto je posílení komunikace uvnitř rodiny 

důležitým aktuálním úkolem ze strany rodičů ale i škol. 

Projekt Příběh mojí rodiny 

Projekt Příběh mojí rodiny vznikl jako součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách1 

pod záštitou organizace Člověk v tísni, o. p. s. Cílem projektu je přiblížit dětem nedávnou 

minulost a příběhy jejich rodiny. V dnešní době děti většinou nevědí, jaká byla životní cesta 

jejich rodičů nebo prarodičů, protože tato témata „není v rodinách čas diskutovat“. 

Během pandemie COVID-19, kdy děti a rodiče často pobývali více času pospolu ale čas 

na otevření takovýchto témat vznikl. Zapojené školy tohoto prostoru mohly využít a podpořit 

tak komunikaci napříč generacemi a posílit rodinné vazby. 

A jak projekt funguje? V rámci projektu děti mohou pracovat jak během výuky (např. 

shlédnutím doprovodného filmu nebo vypracováním dodaných materiálů), tak doma, například 

prostřednictvím vyzpovídání svých starších členů rodiny. U těchto aktivit děti získávají 

dovednost, jak se ptát, jak kvalitně zaznamenávat informace, jak vyprávět příběhy nebo 

prezentovat výsledky své práce. 

Projekt zapojeným školám nabízí také doprovodné materiály, ať už je to Metodická příručka 

s příklady dobré praxe nebo audiovizuální materiály. 

 

Výukové sady audiovizuálních lekcí zahrnují celkem šest průřezových témat: 

• osobnostní a sociální výchova, 

• výchova demokratického občana, 

• výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

• multikulturní výchova, 

 
1 Vzdělávací program JSNS, Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, www.jsns.cz. Tel: 

+420 777 787 937 
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• enviromentální výchova, 

• mediální výchova. 

 

Na konci projektu proběhne společné setkání dětí za účasti jejich rodičů, popřípadě prarodičů, 

kde děti budou prezentovat výsledky svého bádání. 

 

Zdroj: https://www.jsns.cz/projekty/pribeh-moji-rodiny 
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