INFORMACE PRO UČITELE

Spravedlnost
Téma: „Férový obchod“
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
Lektor: Jan Růžička
Cílem je seznámit žáky s bytostnými zásadami férového obchodu, jako je spravedlivá cena, humánní
pracovní podmínky, absence dětské práce a ekologicky šetrná produkce. Přitom se také budeme zabývat
tím, jaké důsledky přináší s sebou konvenční mezinárodní obchod zejména pro lidi ve výrobě. V průběhu
projektového dne budou žáci upozorněni na možnosti, které z férového obchodu vyplývají pro malé
zemědělce v rozvojových zemích. Dále bude prodiskutována role spotřebitele v rozvinutých
průmyslových zemích a vliv reklamy. Na závěr vytvoří žáci sami reklamu pro výrobek „Fair trade“.

Projektový den v Drážďanech
Lektor: Benedikt Krüger
Cílem projektového dne je žákům na příkladě výroby textilu ukázat globální ekonomické propojení, které
je základem řady moderních konzumních výrobků. Zvláštní pozornost přitom zaměříme na seznámení se
z životními a pracovními podmínkami lidí, kteří se podílejí na různých etapách výrobního procesu
oblečení. Žáci zároveň získají pohled na strukturálně zakotvené mechanismy, které zajišťují, že lidé v
bohatých zemích z tohoto systému profitují a lidé na globálním jihu nemohou vystoupit z této spirály.
Následně prodiskutují žáci alternativy jednání v oblastech konzumu a životního stylu.
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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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