
FAIR PLAY  
ŠTUDENTI ZA 
ROVNOPRÁVNOSŤ 

Vzdelávací program zameraný na ľudské práva a prevenciu diskriminácie,  

rasizmu a extrémizmu 
 

Vybraným školám ponúkame vzdelávacie a tréningové aktivity, ktoré podporujú  študentov a študentky vnímať živé spo-

ločenské problémy prostredníctvom ľudských práv, umožňujú im konfrontovať ich predsudky a vedú ich k organizácií 

vlastných študentských akcii. Projekt je určený pre stredné školy, ktoré sa chcú týmto témam venovať a podporiť svo-

jich študentov a študentky v konkrétnych aktivitách na podporu ľudských práv. 

Prierezové témy v projekte:  

  osobnostná a sociálna výchova 

  výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach  

  multikultúrna výchova 

Balíček ponúkaných aktivít 

1. ÚVODNÉ STRETNUTIE SO ŠTUDENTMI A ŠTUDENTKAMI — stretnutie je 

určené k zoznámeniu triedy  s priebehom projektu a s lektormi/-kami. Cieľom akcie 

je ďalej uvedenie do problematiky ľudských práv a zoznámenie s činnosťou AI.        

90 minút (2 vyučovacie hodiny) 

2. PROJEKTOVÝ DEŇ SO ŽIVOU KNIŽNICOU — v rámci živej knižnice si štu-

denti a študentky namiesto obyčajných kníh môžu požičať osobu so zaujímavým 

životným príbehom, s ktorou by sa v reálnom živote možno nikdy neporozprávali. 

„Knihy“, s ktorými sa študenti a študentky budú môcť porozprávať, sú príslušníci a 

príslušníčky menšín žijúcich u nás - osobnosti rôznych etník, sexuálnych orientácií, 

náboženstiev, profesií alebo životných štýlov. Živá knižnica napomáha prekonaniu 

strachu z neznámeho, búra zažité stereotypy a dáva možnosť získať vlastnú skúse-

nosť. Na konci workshopu bude študentom a študentkám  predstavený dobrovoľný 

tréning na plánovanie akcií na podporu ľudských práv v podobe Maratónu písania 

listov.                180 minút 

(4 vyučovacie hodiny) 



4. MARATÓN PÍSANIA LISTOV — celosvetová akcia s cieľom zozbierať  

čo najviac listov za nespravodlivo väznených (napr. politickí väzni/-kyne 

nedemokratických režimov), ktoré sú potom zasielané orgánom zodpoved-

ným za ich väznenie a často vedú k prepusteniu alebo aspoň k zlepšeniu 

podmienok vo väzení. Píše sa v kaviarňach, galériách, na farách, ale hlavne 

na školách. Študenti a študentky sú veľmi významnou posilou Maratónu písa-

nia listov aj pri organizovaní akcie.  

 

PODPORA ŠTUDENTSKÝCH AKTIVÍT — V priebehu a po 

skončení projektu Amnesty International poskytne podporu 

aktivitám študentov a študentiek Vašej školy. 

VYHODNOTENIE PROJEKTU — prvá fáza vyhodnotenia pro-

jektu bude prebiehať formou ústneho aj dotazníkového prie-

skumu medzi študentmi a študentkami aj učiteľmi a učiteľka-

mi. Druhá fáza sa uskutoční s časovým odstupom niekoľko 

mesiacov, unikátnou formou zbierania tzv. príbehov zmeny 

s vybranými študentmi a študentkami. Následne zástupcovia 

študentov/-tiek, pedagógov/-ičiek a lektorov/-iek Amnesty zo 

zozbieraných príbehov spoločne vyberú ten, ktorý predstavuje 

tú „najvýznamnejšiu zmenu pre danú školu.“ 

AKO SA ZAPOJIŤ? 

Ak máte záujem zapojiť sa so školou do projektu, vyplňte prosím formulár na webových stránkach www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-
fair-play. 

Kontaktná osoba:  

 Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj: Jana Mydlilová, jana.mydlilova@amnesty.cz, +420 607 166 153 

 Jihomoravský kraj: Nela Armutidisová, nela.armutidisova@amnesty.cz, +420 602 660 315 

 Bratislava a Žilina: Martin Sýkora, martin.sykora@amnesty.sk,  +421 908 401 653 

 Spolupráca s uznávanou medzinárodnou organizáciou. 

 Podpora začlenenia prierezových ľudskoprávnych tém do výučby. 

 Prevencia rasizmu, xenofóbie a diskriminácie na škole aj mimo nej. 

 Aktivizácia študentov a študentiek a zapojenie školy do akcií na podpo-

ru ľudských práv u nás aj vo svete.  

 Praktická skúsenosť pre študentov a študentky (získanie prezentač-

ných, komunikačných a organizačných vedomostí a zručností) pri prí-

prave vlastných akcií. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International je medzinárodným hnutím viac ako 7 miliónov členov/-iek, podporovateľov/-iek a aktivistov/-tiek so zastúpením vo viac 

ako 150 krajinách sveta, ktorí/-é usilujú o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Cieľom Amnesty International je, aby každý jedinec 

mohol slobodne uplatňovať všetky ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv a ďalších medzinárodných dokumentoch.  

Amnesty International je organizácia nezávislá na vládach, politických ideológiách, ekonomických záujmoch či náboženstvách. Finančnú pod-

poru získava predovšetkým od svojich členov/-iek a podporovateľov/-iek.  

PREČO SA DO PROJEKTU ZAPOJIŤ? 

5. ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE — zážitkový workshop  urče-

ný k zhrnutiu výstupov z projektových aktivít na škole a zhod-

notení  prínosu projektu FAIR PLAY pre študentov a študentky.                                                                                

45 minút (1 vyučovacia hodina) 

3. TRÉNING K MARATÓNU PÍSANIA LISTOV — dobrovoľný program, v 

priebehu ktorého si študenti a študentky vyskúšajú naplánovať vlastnú ak-

ciu na podporu ľudských práv - Maratón písania listov. Zoznámia sa s prí-

padmi nespravodlivo väznených, s konkrétnymi prípadmi porušovania ľud-

ských práv. V ďalších častiach dňa študenti a študentky naplánujú Maratón 

na svojej škole. Jeho organizáciou získajú kompetencie k plánovaniu po-

dobných akcii.            

135 minút (3 vyučovacie hodiny) 

http://www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-fair-play
http://www.amnesty.cz/vzdelavani/vzdelavani-fair-play

