Projekt: Dny lidských práv
Gymnázium Chotěboř 8. 12. 2016 - 12. 1. 2017
Organizátor projektu: studentská skupina Amnesty International, Euroklub Gymnázia Chotěboř,
Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Vedoucí projektu: Markéta Karlíková, Ivana Šenková, Jan Venc, vyučující OV, ZSV, biologie,
tělesné výchovy, anglického jazyka

Výstup projektu: uvědomit si, že lidská práva má každý z nás, že je třeba je znát a umět používat (žáci získají
znalosti, dovednosti a postoje)

Metody práce: výklad, řízený rozhovor, projekce dokumentárních filmů, panelová diskuse, skupinová práce,
psaní dopisů na vězně svědomí, práce s interaktivní tabulí, projektový den

Časové rozvržení:
Prima: 2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy
1. hodina - úvod do problematiky lidských práv (středa 21. 12. – 6. hodina)
2. hodina - Úmluva o právech dítěte (středa 4. 1. – 6. hodina)
Sekunda: 2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy
1. hodina – připomenutí základních vědomostí o lidských právech, světová náboženství
(úterý 20. 12. – 5. hodina)
2. hodina – můj vysněný stát, mezinárodní summit (úterý 3. 1. – 5. hodina)
Tercie: 2 hodiny v rámci hodin občanské výchovy
1. hodina – Listina základních práv a svobod (středa 21. 12. – 1. hodina)
2. hodina – odlišnosti v lásce (středa 4. 1. - 1. hodina)
Kvarta: 2 hodiny v rámci občanské výchovy
1 hodina – Charta základních práv EU (úterý 20. 12. – 2. hodina)
2. hodina – lidská práva patří všem lidem, protože jsou lidmi (úterý 3. 12. – 2. hodina)
Projekt ve třídách prima, sekunda vedou I. Šenková, M. Simonová (septima).
Ve třídě tercie a kvarta J. Horáková a N. Dvořáková (septima).
1. A: 1 hodina v rámci hodin základů společenských věd
Úvod do lidských práv (workshop), Nikolína Petrač, AI
1. A – čtvrtek 8. 12. – 3. hodina

Sexta, 2. A: 3 hodiny v rámci základů společenských věd
1. hodina – Uprchlíci a migranti – úvod do problematiky (workshop), Nikolína Petrač AI
(čtvrtek 8. 12. – 5. hodina 2. A, 6. hodina sexta)
2. hodina – Listina základních práv a svobod I. (úterý 13. 12. - 5. hodina 2. A, 6. hodina sexta)
3. hodina – Listina základních práv a svobod II. (čtvrtek 15.12. - 5. hodina 2. A, 6. hodina sexta)

Septima, 3. A: 2 hodiny v rámci základů společenských věd
1. hodina – projekce filmu Proč si ubližujeme (pátek 16. 12. - 2. hodina septima; 6. hodina 3. A)
2. hodina – panelová diskuse na téma domácí násilí
(pondělí 19.12. - 3. hodina septima, úterý 20.12. - 4. hodina 3. A)
Oktáva: 1 hodina v rámci základů společenských věd
1. hodina - Uprchlíci a migranti – úvod do problematiky (workshop), Nikolína Petrač, AI
(čtvrtek 8. 12. – 8. hodina)
SV (oktáva, 4. A): 2 hodiny v rámci semináře společenských věd
1. a 2. hodina – projekce filmu Teror (úterý 20. 12. – 8. a 9. hodina)
SV (3. A, septima): Návštěva v Domečku, o.s. Benediktus, leden 2017

8. 12. – 11. 1. výstava Živá knihovna v komiksech, AI
10. 12. – 18. 12. Maratón psaní dopisů na vězně svědomí
(probíhá v průběhu těchto dní v hodinách AJ, AK a ZSV ve třídách kvarta – oktáva)
18. 12 – 19. 12.

kampaň Za

férové banány – „vysadíme“ banánovník

18. 12. Havlův den – chotěbořské náměstí, Dobrá společnost
22. 12. 14.15 – Fairtradové Vánoce (prostory staré budovy Gymnázia Chotěboř)
společná akce AI a Ekoklubu, viz podrobný program
Projekt probíhá v učebnách číslo 9, 14 a 18.

