CO MOHOU UČITELÉ SE STUDENTY UDĚLAT PO
PROJEKTOVÉM DNU NROS
Studenti si z projektového dne většinou odnášejí silné zážitky. Ačkoli s nimi aktivity reflektujeme, mnoho z toho, co zažili, doznívá ještě dlouho po samotném projektovém dni.
Pro studenty i pedagogy je důležité, aby se společně ohlédli za tím, co studenti zažili. Toto je
možné udělat napříč různými předměty a projektový den vzít jako odrazový můstek k další
práci s tématy lidských práv, diskriminace, rasismu a xenofobie.
Jak na projektový den navázat?
1. ČESKÝ JAZYK
Nechte studenty napsat esej, vyprávění, zkrátka slohovou práci, v níž vyjádří, co zažili a jak to na ně působilo. Práce
mohou poté dobrovolníci sdílet a znovu můžete diskutovat o tom, co si studenti z projektového dne odnesli a co
může následovat (další besedy, vlastní akce atp.). My budeme moc rádi, když nám kopie jejich prací pošlete, jelikož
je pro nás zpětná vazba velmi důležitá.
2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Studenti mohou témata projektového dne zpracovat výtvarně, formou komiksu, koláže, vytvořit výstavu či třeba
portréty knih. Kreativitě se meze nekladou. Výtvory lze poté vystavit a zprostředkovat tak zážitek i studentům, kteří
se projektového dne nezúčastnili.
3. DĚJEPIS
V rámci projektového dne se pracuje s příběhy živých knih – příslušníků menšin žijících v ČR a také s pojmy stereotyp, diskriminace, rasismus. Tato témata je možné propojit s tématy migračních vln, válek, xenofobních nálad, rasismu, holocaustu, genocid, ale také budování demokratické společnosti a s historií lidských práv.
4. OBČANSKÁ VÝCHOVA
S tématy předsudků, stereotypů, xenofobie, rasismu a osobní zkušenost živých knih lze velmi
dobře pracovat i v hodinách občanské výchovy.
5. VLASTNÍ AKCE
Projektový den má navíc za cíl vést studenty
k uvědomění, že sami mohou dění kolem sebe
ovlivňovat a k aktivnímu zapojování se do
společnosti. V návaznosti na něj se tedy můžete
se studenty zapojit do dalších projektů, akcí, kde
se mohou realizovat a aktivně se pokusit něco
ovlivnit či změnit.
Napadá vás vlastní aktivita, kterou jste se studenty na základě projektového dne realizovali?
Napište nám, budeme rádi za další inspiraci!

