I letos pokračujeme v realizaci projektu, který
má přispět k multikulturnímu vzdělávání dětí a
mládeže nejen v našem regionu. Projekt s
názvem „Interkulturní dialog ve škole" navazuje na dřívější projekty
organizace, které jsme realizovali v minulých letech. Projekt vznikl a byl
realizován za podpory ČNA MLÁDEŽ a MŠMT, ve spolupráci se studenty a
absolventy PF UJEP v Ústí nad Labem z řad cizinců.
Cílem projektu je přiblížit tématiku integrace cizinců
žákům a studentům základních, středních a vysokých škol
prostřednictvím otevřené diskuse s účastí cizince z řad
mládeže dlouhodobě či trvalé žijícího v našem regionu.

V případě Vašeho zájmu o realizaci hodiny multikulturní výchovy na Vaší
škole, kontaktujte nás prosím na tel. 475 205 721, 774 909 018, 777 909
018 nebo prostřednictvím e-mailu: oberig@email.cz

Každá hodina multikulturní výchovy obsahuje:
•

•

•
•

informace k cizinecké problematice,
vysvětlení základních pojmů: migrace,
integrace, asimilace, multikulturalismus,
cizinec, menšiny apod.
anonymní anketa, kterou vyplní žáci a
studenti,
kde
žáci/studenti
budou
odpovídat na stejné otázky jako účastníci
videodokumentu,
promítání nového dokumentu „Doma v
Česku",
interkulturní hra

Cílem této hry je umožnit mládeži vcítit se do role cizince, pochopit jak
může být těžké se domluvit, když nemůžete využít svůj mateřský jazyk, či
tomu „cizímu" jazyku nerozumíte.
•

•

představení
brožury
„Cizincem
v
Česku?" - představení životních příběhů
několika cizinců z řad mládeže,
následuje beseda na téma soužití
majority s menšinami.

Prezentovaný videodokument s názvem „Doma v Česku?" a brožura
„Cizincem v Česku?" vznikly za podpory České národní agentury Mládež a
MŠMT v roce 2011. Prostřednictvím těchto dokumentů se nám podařilo
alespoň trochu poodhalit vnitřní svět mladých cizinců a poukázat na to, že

nejsou tak odlišní jak se možná na první pohled zdá. Chtěli jsme takto
přispět k odbourání zbytečných bariér, které často vznikají z nedostatku
informovanosti a oboustranného strachu se otevřít. Tento projekt nabízí
jedinečnou možnost osobního kontaktu mezi cizinci (realizátory projektu)
a českou mládeží, který se v minulých projektech ukázal jako velice
účinný prostředek k odbourání zakořenělých představ a předsudků.

