INFORMACE PRO UČITELE

Mír
Téma: „Občanské války“
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: Martin Rak
Na začátku budou vysvětleny pojmy národ, občané a občanská válka. Dále dojde ke kategorizaci
konfliktů a představení historického přehledu občanských válek a jejich dopadů. Na příkladech
aktuálních konfliktů získají žáci vhled do tématu s cílem posílení jejich respektu k ústavní demokracií.
Téma bude diskutováno také na příkladu soužití Čechů a Němců pod vlivem nacionálního socialismu v
Teplicích v 19. a 20. století. Nevyhneme se při tom ani provokativním otázkám jako: může demokracie
nalézt mírové řešení mezi různými národy a v případě náboženských konfliktů? Kdy a za jaké hodnoty by
byli žáci ochotni bojovat za svou zem se zbraní?

Projektový den v Drážďanech
Lektor: Marcus Weber
Co jsou to vnitrostátní konflikty? Bude podán přehled toho, kde dnes doutnají konflikty, resp. kde již
došlo k občanským válkám. Jaké jsou příčiny takových konfliktů a kdo při nich hraje jakou roli? Na zcela
konkrétních příkladech z minulosti a současnosti dojde ke shrnutí faktů a jejich uvedení do souvislostí.
Žáci sami vklouznou do role účastníků konfliktu a pokusí se vyrovnat se s danou pozicí. Jak by mohlo
vypadat řešení konfliktu?
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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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