INFORMACE PRO UČITELE

Spravedlnost
Téma: „Práva dětí“
Proč tento projekt?
Protože mír, spravedlnost a nedotčené životní prostředí jsou všechno jiné než samozřejmost, musíme
jednat a zasazovat se za jejich udržení. Projekt Mundani se zabývá těmito velkými tématy lidstva, aby
žáky na ně senzibilizoval. Němečtí a čeští žáci od 8. třídy zpracovávají společně vždy jedno tematické
pole. Projektové dny jsou koncipovány mezioborově a podporují kulturní a jazykové kompetence.
Bývalá klášterní kaple v Teplicích a vstupní budova bývalého Vnějšího hřbitova sv. Matouše v
Drážďanech jsou mimořádná místa pro školní projekt. Byly cíleně vybrány a jejich pohnutý osud
vypravuje autenticky o válce, vyhnání a šanci na nový začátek.

Projektový den v Teplicích
Lektorka: Radka Mrvová
V bývalé Beuronské kapli, která se nachází v komplexu budov Gymnázia Teplice, proběhne v rámci
projektu prezentace tématu: „Válka – mír – štěstí / Peklo – země – ráj“ formou fotografií a obrazů. Na
konci prezentace bude ve středu pozornosti stát triptych Hieronyma Bosche. V dalším průběhu vytvoří
žáci sami triptych na výše uvedené téma a ten pak představí na konci projektového dne.

Projektový den v Drážďanech
Lektorka: Sieglinde Eichert
Během tohoto projektového dne půjde o dětskou práci včera a dnes.
Budeme se ptát, co je spravedlivé, a podíváme se přitom na životní podmínky dětí a mládeže na jiných
místech světa. Pracovat na místo školy, abychom mohli mít fotbalový míč, abych měl pomerančový džus,
dlažbu na školním dvoře...
Co je to vlastně dětská práce? Proč existuje dětská práce? Jak vypadá dětská práce v různých zemích a
jaké jsou její následky? Proč dnes v Německu a Česku bojujeme proti dětské práci? Žáci mohou použít
své znalosti tématu, dozvědět se nové věci a společně hledat možnosti, jak by mohli být sami aktivní
proti vykořisťovatelské dětské práci.
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Průběh projektu

Projekt Mundani se koná vždy dva po sobě navazující dny paralelně v Teplicích a Drážďanech.
Projektových dnů se zúčastní vždy jedna německá a česká třída, které se věkově k sobě hodí. Česká a
německá třída se vždy rozdělí na skupinu A a skupinu B. Během prvního projektového dne se německá
skupina A v Drážďanech setká s českou skupinou A. Německá skupina B odcestuje během prvního
projektového dne do Teplic a setká se zde s českou skupinou B. Druhý projektový den se skupiny vymění.
Německá skupina A odcestuje druhý projektový den do Teplic a německá skupina B zůstane v
Drážďanech. Je-li to možné, má být každá skupina doprovázena učitelem.

Přihlášení a informace
Gymnázium Teplice
Čs. Dobrovolců 11
415 01 Teplice

Ilona Kuboňová
Tel.: +420 417 813 023
E-Mail: kubonova@gymtce.cz

Projektoví partneři jsou Gymnázium Teplice a spolek Umweltzentrum Drážďany e.V.
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