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Mír: „Útěk a vyhnání“ 
  

věková skupina 9. až 12. třída 

Společenskovědní projektový den 

 

Útěk, migrace a integrace 

Oliver Reinhardt 

 

Obsah projektového dne 

Migrace mění svět, Evropu a naši společnost, nezávisle na tom, jakou migrační politiku stát používá. Politické 

zacházení s přistěhovalectvím je sotva kde rozdílnější, než v sousedících státech Česku a Německu. Paralelně k 

projektu Mundani, koncipovaném v Teplicích, o útěku a vyhnání jako historickém fenoménu s velkým 

společným průnikem D/CZ se „Útěk, migrace a integrace“ věnuje současné „uprchlické krizi“. 

Projekt sází na diskurzivní přiblížení a zpracování tématu za pouze decentního použití médií (animace, 

videoklip). Strukturováno je to krátkými impulzy a usměrňujícími poznámkami učitele. Výukové cíle mají být 

dosaženy hlavně žáky samotnými v rámci skupinové práce („smíšené dvojice“ D/CZ), společné diskuze a 

shromáždění výsledků.  

 

Cíl 

Proč existuje migrace? Mají lidé právo na migraci? Potřebujeme přistěhovalectví? Proč? Kde jsou šance, kde 

rizika? Lze přistěhovalectví utvářet tak, aby z něho mohli všichni mít prospěch?  

Přinejmenším v hrubém rámci mají žáci být po projektu schopni odpovědět na takovéto otázky pomocí zvážení 

pro a proti jak sami sobě, tak i ostatním! Lektor musí co nejvíce otevřeně vůči poznatkům pracovat na úsudku, 

že každá migrace s sebou nese šance a rizika, je společný projekt všech zúčastněných, její zdar znamená na 

obou stranách dávání a přijímání a není žádná jednosměrná ulička. 

DŮLEŽITÉ: Žádné „správně“ nebo „špatně“ - každý postoj žáka musí být respektován.   
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Konstrukce 

Modul 1 – Co znamená domov? Co jeho ztráta? Co hledají uprchlíci? 

1. Žáci vyprávějí na základě přinesených osobních předmětů, co spojují s pojmem „domov“. Prohlédnutí 

internetového projektu „100xheimat“ 

2. Učitel krátce vysvětlí, že migrace v historii existovala vždy a naskicuje dimenze aktuálního 

celosvětového migračního pohybu, odkud lidé přicházejí, kam chtějí. Žáci seberou dohromady, co lidi 

přinutí k opuštění domova = důvody migrace. 

3. Žáci se společně zamyslí nad tím, co může migrace znamenat pro cílové země. 

4. Učitel nastíní krátce mezinárodní dohody ohledně „migrace“ a také rozdíly mezi pravidly azylu 

prakticky a teoreticky v CZ a D 

 

Modul 2 – Jak se může zdařit integrace? 

1. Žáci budou organizováni ve smíšených skupinách a skupiny opět rozděleny na dvě oblasti úkolů: 

2. A - Co může, co by měla hostovská země dělat pro to, aby se migrace zdařila? 

3. B - Co mohou, co by měli přistěhovalci dělat pro to, aby se migrace zdařila? 

4. Shromáždění a krátká diskuze nad výsledky 

 

POLEDNE - PŘESTÁVKA 

Modul 3 - Co může zabránit a ohrozit integraci? 

1. Prezentace hudebního videa „Integrace“ od Al-Geara - inspirace pro změnu perspektivy / empatie 

2. Žáci budou organizováni ve smíšených skupinách a skupiny opět rozděleny na dvě oblasti úkolů, 

tentokrát však obráceně: 

3. A - Které faktory na straně migrantů mohou integraci ztížit? 

4. B- Které faktory na straně domácího obyvatelstva mohou integraci ztížit? 

5. Žáci si vymění osobní zkušenosti s migrací (více pozitivní nebo negativní?)  

 

Modul 4 - Můj příběh 

1. Představení Magdiho, mladý uprchlík z Iráku, žije v Drážďanech v pečovatelské rodině, chodí do školy, 

je ve sportovním klubu, má kriminálního bratra (často ve vězení) 

2. Žáci se ptají M., proč uprchl, jak se cítí v Německu, jaké jsou jeho zkušenosti v hostovské zemi, co je 

pro něho v integraci lehké, co těžké 

3. Následná výsledkům otevřená (!) diskuze: Co hovoří pro, co proti „uprchlické politice“ v D a CZ? Lze 

migraci „vytěsnit“ nebo „vypnout“? Co může znamenat pro naše země / pro Evropu? 
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Potřebné pracovní materiály 

Modul 1 „Co je domov?“  

Projektor (+ zvuk) pro předvedení webové animaci „1000xdomov“ 

Flipchart, papír, psací potřeby 

Osobní předměty, které si žáci přinesli, které spojují s „domovem“  

 

Modul 3 „Co může ohrozit integraci?“ 

Projektor (zvuk) pro přehrání hudebního videa „Integration“  

Flipchart, papír, psací potřeby  

Překlad textu písně „Integration“ do češtiny 

 

 

Plán průběhu  
 

10.00 – 10:10 hod. příjezd, uvítání 

 

10:10 – 10:40 hod. jazyková animace 1 

 

10:40 – 11:00 hod. občerstvení, jmenovky (rozdělení do skupin) 

 

11:00 – 12:30 hod. modul 1 a 2 

 

12:30 – 13:00 hod.      oběd 

 

13:00 – 13:30 hod. jazyková animace 2 

 

13:30 – 15:00 hod. modul 1 a 2 s interview  

 

15:00 - 15:30  hod.     závěrečná diskuze. 

 

15:30 - 16:00 hod.      předání účastnických certifikátů, svačina, evaluace 

 

16:00  hod.  odjezd 

 


