
4 WORKSHOPY O LIDSKÝCH PRÁVECH 
Amnesty International nabízí workshopy určené pro studenty/ky 8. a 9. tříd ZŠ a střední školy. Můžete si vybrat jen jeden 
nebo více workshopů. Všechny nabízené programy jsou ZDARMA, školy hradí pouze náklady na dopravu lektorů a hostů.

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV - Workshop zaměřený na základní znalosti 
z oblasti lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit 
zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se se 
Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, 
kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnost diskutovat 
o lidských právech u nás i ve světě.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA - Workshop zaměřený na téma migrace 
a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti 
o v současné době aktuálním a často diskutovaném tématu, vyzkouší si
při rolové hře azylový proces a budou mít příležitost otevřeně diskutovat 
v řízené diskuzi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj 
názor, ale i respektovat názor druhých.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

ŽIVÁ KNIHOVNA - V rámci živé knihovny si studenti místo knih mohou 
půjčit osoby se zajímavým životním příběhem, se kterými by si 
v reálném životě třeba nikdy nepopovídali. Živé knihovny se účastní 
několik zástupců různých menšin, jako jsou cizinci, uprchlíci, Romové, 
náboženské menšiny, LGBT+, hendikepovaní nebo lidé bez domova. Živá 
knihovna napomáhá překonání strachu z neznámého, nabourává zažité 
stereotypy a dává možnost získat vlastní zkušenost.
165 minut (3 vyučovací hodiny + přestávky)
Nabízíme také prodloužený projektový den na 5 vyučovacích hodin. 

OBRÁNCI LIDSKÝCH PRÁV - Workshop seznámí studenty s reálnými 
příběhy lidí, kteří se postavili bezpráví jako je omezování svobody 
projevu, zásah do soukromí, porušování práv žen a menšin apod. 
Studenti budou mít možnost vlastní aktivitou podpořit snahy těchto 
odvážných bojovníků za lidská práva. Také jim představíme Maraton 
psaní dopisů, největší mezinárodní akci na podporu obránců lidských 
práv, ke které se mohou připojit.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

JAK SE ZAPOJIT? 

MÁTE ZÁJEM? CHCETE VÍC INFORMACÍ? KONTAKTUJTE REGIONÁLNÍ KOORDINÁTORKY: 
Marta Křížová (Čechy) - marta.krizova@amnesty.cz, 725 336 814
Nela Armutidisová (Morava a Slezsko) - nela.armutidisova@amnesty.cz, 602 660 315

www.amnesty.cz/vzdelavani




