
WORKSHOPY O LIDSKÝCH PRÁVECH
 
 

VŠECHNY WORKSHOPY NABÍZÍME TAKÉ ONLINE
 Amnesty International nabízí workshopy určené pro 8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy. Z nabídky je možné využít

jeden či více workshopů. Všechny workshopy jsou ZDARMA a jsou vedené proškolenými lektory. Základny máme už v
pěti městech - Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Olomouc. Škola hradí pouze náklady na dopravu mimo tato
města a v případě Živé knihovny drobné občerstvení pro hosty. ONLINE workshopy probíhají přes platformu ZOOM.

Vzdělávací obor/průřezová témata RVP: Výchova k občanství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.

Při Živé knihovně se studenti setkají s několika zajímavými
osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými
knížkami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez
domova, LGBT+ a další. Neformální rozhovory probíhají v
malých skupinách, studenti se mohou zeptat na vše, co je
zajímá. Živá knihovna pomáhá překonat strach z nezná-
mého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní
zkušenost. A je velkým zážitkem!

BĚŽNÝ WS: 160 nebo 240 minut (3 nebo 5 vyuč. hodin + přestávky)
Požadavky: 2-3 místnosti s možností přesouvat lavice, drobné
občerstvení pro hosty, naše živé knížky.
ONLINE WS: 210 minut (včetně přestávek)

Maraton psaní dopisů je celosvětová akce na podporu
nespravedlivě vězněných, ke které se připojují také školy.
Probíhá každý rok okolo 10. prosince. Workshop má dva
bloky, můžete si objednat oba, nebo si vybrat jen jeden. 
BLOK A - Seznámíme studenty s aktuálními lidskoprávními
tématy skrz skutečné příběhy lidí, kteří jsou nespravedlivě
věznění nebo pronásledovaní. 
BLOK B - Příprava zájemců na Maraton psaní dopisů.

BĚŽNÝ WS: Každý blok je na 100 minut (2 vyuč. hod. + přestávka)
Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice.
ONLINE WS: Každý blok 120 minut (včetně přestávek)
Více informací o Maratonu psaní dopisů na maraton.amnesty.cz

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV UPRCHLICTVÍ A LIDSKÁ PRÁVA

ŽIVÁ KNIHOVNA MARATON PSANÍ DOPISŮ

Workshop vedený formou zážitkových aktivit, diskuzí a
skupinové práce se zaměřuje na základní znalosti v oblasti
lidských práv. Studenti si osvojí základní pojmy, seznámí
se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si být v
roli lidí, kterým jsou upírána lidská práva, a budou mít
možnost diskutovat o lidských právech u nás i ve světě.

BĚŽNÝ WORKSHOP: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)
Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice.
ONLINE WORKSHOP: 45 minut

Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv.
Pracuje s představami a zkušeností studentů o tomto
tématu. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení
mezinárodní ochrany. Studenti si v rámci rolové hry
vyzkouší samotný azylový proces a budou moci otevřeně
vyjádřit své názory v řízené diskuzi.

BĚŽNÝ WORKSHOP: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)
Požadavky: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice.
ONLINE WORKSHOP: 120 minut (včetně přestávek)

www.amnesty.cz/vzdelavani

http://maraton.amnesty.cz/
http://www.amnesty.cz/vzdelavani


PŘI OBJEDNÁVÁNÍ WORKSHOPŮ PROSÍM UVÁDĚJTE:
 1. Název workshopu, o který máte zájem.

2. Specifikace, pokud existuje více variant workshopu.
3. Pro jakou třídu objednáváte.
4. Kolik studentů je ve třídě (preferujeme minimálně 15 a maximálně    
    30 studentů).
5. Vámi preferovaný termín (budeme vděční za více termínů na výběr).
6. Preferovaný čas, pokud víte.
7. Jakékoliv další informace, dotazy, speciální přání.

JAK VYPADAJÍ AKTIVITY WORKSHOPŮ A PRO JAKÉ ROČNÍKY JSOU URČENÉ?
Vycházíme z principů neformálního vzdělávání. Lidskoprávní témata jsou náročná a složitá, my k nim přistupujeme hravou formou a skrze
skutečné případy a příběhy. Naší cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti středních škol, vyšších odborných škol a univerzit.
Děláme programy i pro dětské tábory, volnočasová centra, skauty apod. Spolupracujeme také s pedagogickými fakultami.

JAK PROBÍHAJÍ ONLINE WORKSHOPY?
Využíváme platformu na videokonference Zoom, kterou máme dostatečně zabezpečenou. Studenti dostanou před workshopem odkaz,
přes který se do hovoru připojí. Doporučujeme mít Zoom dopředu nainstalovaný a je žádoucí, aby měli žáci funkční kamery a mikrofony.
Ideálně by se měli připojit přes počítač nebo laptop, protože na mobilu vypadá rozhraní trochu jinak a špatně se v něm orientuje.

KOLIK LEKTORŮ A DALŠÍCH LIDÍ Z AMNESTY SE ÚČASTNÍ WORKSHOPŮ?
Dva lektoři/ky v případě workshopů Úvod do lidských práv, Uprchlictví a lidská práva, Maraton psaní dopisů. Živé knihovny se účastní
více lidí, většinou tři lektoři a 4-6 hostů, příslušníků různých menšin, kterým říkáme "živé knížky". Lektoři přichází 15 minut před
začátkem, živé knížky o něco později.

MŮŽEME SI U VÁS OBJEDNAT VÍCE WORKSHOPŮ? A MOHOU PROBÍHAT I SOUBĚŽNĚ VE STEJNÝ ČAS?
Určitě můžete objednávat více workshopů pro jednu třídu i pro různé ročníky, workshopy fungují samostatně, ale mohou na sebe i
navazovat. Je možné objednat i dva workshopy po sobě ve stejný den. Pokud potřebujete paralelně probíhající workshopy, nebo třeba
projektový den pro celou školu, kontaktujte nás, určitě něco společně vymyslíme.

JAK TO VYCHÁZÍ ČASOVĚ? A DODRŽUJETE PŘESTÁVKY?
Časovou dotaci najdete u anotací jednotlivých workshopů. Bohužel nejsme schopni dodržovat přestávky podle zvonění, ale vždy myslíme
na to, aby přestávek bylo dostatek. Moc prosíme o informaci předem, pokud je nutné dodržet například obědovou přestávku. Během
online workshopů myslíme na to, aby byl přestávek dostatek a žáci se mohli po celou dobu dobře soustředit.

KOLIK ŽIVÝCH KNÍŽEK SE ÚČASTNÍ ŽIVÉ KNIHOVNY A MŮŽU SI VYBRAT, JAKÁ MENŠINA BUDE ZASTOUPENÁ?
Živé knihovny se účastní 4-6 živých knížek, tedy zástupců různých menšin. Určitě nedoporučujeme tematické Živé knihovny (například
jen sexuální menšiny, nebo cizinci). Pokud však víte, že ve třídě rezonuje nějaké téma a vy byste ho chtěli pomocí Živé knihovny otevřít,
dejte nám vědět. Nemůžeme to ale slíbit stoprocentně, naše živé knížky jsou dobrovolníci a přesné složení je vždy trochu překvapení.

JAK PROBÍHÁ ŽIVÁ KNIHOVNA A MŮŽOU SE UČITELÉ TAKY ZÚČASTNIT?
Studenti se rozdělí do skupin. Probíhá několik rozhovorů (2-3), kdy skupinky mezi živými knížkami kolují. Nejprve si povídají 20 minut s
jednou živou knížkou, pak jde skupinka za další a přijde jiná, proběhne další rozhovor atd. V rámci reflexe proběhne sdílení získaných
informací a zážitků. Učitel může být samozřejmě přítomný, ale doporučujeme stát trošku bokem a dát prostor studentům, aby se mohli
otevřeně ptát na vše bez zábran. Pokud byste si chtěli zkusit vy a vaši kolegové Živou knihovnu, můžeme vytvořit učitelskou skupinku.

KOLIK PROGRAMY STOJÍ? KDY MUSÍME PLATIT CESTOVNÉ A JAKÝM ZPŮSOBEM?
Všechny naše workshopy jsou zdarma. Máme základny v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Plzni, většinou tedy není nutné
hradit cestovné lektorům z těchto šesti měst. V případě Živé knihovny je možné, že jedna či dvě živé knížky budou přespolní. Cestovné je
jediným nákladem školy, částky na cestovné jsou nízké, pohybují se v řádu stovek korun. Můžeme vystavit fakturu, případně i doložit
cestovné jízdenkami. U Živé knihovny budeme rádi za drobné občerstvení pro naše živé knížky, případně oběd.

MŮŽU SI OBJEDNAT WORKSHOPY I MIMO TĚCHTO 5 MĚST?
Když nám to kapacity dovolí, velmi rádi přijedeme i do toho nejvzdálenějšího městečka v ČR. Pokud by to z nějakého důvodu nebylo
možné, např. cesta by byla komplikovaná, můžeme se domluvit na realizaci workshopu ONLINE.

JAK OBJEDNAT WORKSHOPY?

PŘÍKLAD 1. Živá knihovna 
2. 5 vyučovacích hodin, běžný workshop
3. 9A
4. 24
5. Nejlépe 12.10. (nebo 22.10, 5.11.)
6. Začátek v 8:00
7. Potřebovali bychom vystavit fakturu 
    na cestovné. Můžeme zajistit oběd.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI


