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Projekt reaguje na potřeby pedagogů ve
spolupráci při zavádění multikulturních témat do
škol. Aktivity projektu navazují a rozvíjejí
aktivity organizace v oblasti multikulturního
vzdělávání dětí a mládeže.
Cílem projektu bylo přiblížit tématiku
migrace a integrace cizinců žákům a studentům
základních a středních škol prostřednictvím
hodin interkulturního vzdělávání.
Dalším cílem projektu bylo tvorba a realizace
vzdělávacího programu zaměřeného na trénink
interkulturních kompetencí pedagogů ve vztahu
ke kulturám a základním specifikám jiných národů.
Neméně významným cílem projektu byla podpora škol při zavádění průřezových
multikulturních témat do školní výuky.
Projekt přispívá k řešení priorit identifikovaných na základě širší diskuse: otázka integrace
menšin, sbližování mezi majoritou a menšinami se řeší jak na celostátní, tak i na celoevropské
úrovni. Užitek z projektu mají nejen místní menšinové komunity, ale i celá společnost.

Projekt nabídnul školám spolupráci při zavádění multikulturních témat do výuky jako
součást RVP. Projekt přibližuje tématiku integrace cizinců žákům základních, středních škol
prostřednictvím hodin multikulturní výchovy, jejichž součástí byla otevřená diskuse s účastí
zástupce jiné národnosti z řad mládeže dlouhodobě či trvalé žijícího v České republice.
Projekt navazuje na dřívější projekty organizace a je rozdělen na dvě základní části.
První část projektu probíhala na ZŠ, SŠ formou neformálních seminářů ve školách
Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, které vedli mladí lidé z řad cizinců nebo
multikulturní dvojice.
Ve své práci s žáky jsme využívali následující metody:
1. Setkání a diskuse se zástupci migrantů z řad studentů – taková setkání nabídla žákům
osobní zkušenosti, které často chybí. Věk lektorů a účastníků prezentovaného
videodokumentu byl mnohem bližší věku žáků ve třidách, než věk pedagogů, proto
pro studenty bylo mnohem jednodušší posluchače zaujmout.

2. Interkulturní přístup vedení přednášky, dává posluchačům možnost osobně se zapojit
do projektu hned od začátku a umožňuje jim dělat samostatné závěry.
V letošním roce jsme dále pokračovali
s prezentací dokumentu „Doma v Čechách“,
který vznikl v předchozím roce. Dokument byl
jak žáky, tak pedagogy přijat velmi pozitivně. S
tímto dokumentem se bude dále pracovat v rámci
hodin MKV na školách.
Druhá část projektu byla již tradičně zaměřena
na vzdělávání pedagogů, a to nejen na
teoretickém základě, ale především formou
interkulturního tréninku.
Pro zmíněnou cílovou skupinu jsme uspořádali
seminář v Mariánských Lázních. Během semináře jsme pedagogům nabídli praktickou ukázku
metod zavádění interkulturního vzdělávání do praxe.

Dvoudenní tréninkový seminář na téma „Interkulturní dialog ve
škole“ pro zájemce z celé ČR.
Obsah tréninkového semináře byl rozdělen na dvě části:
Teoretická část – pojetí kultury, mezikulturní
tolerance, důsledky kulturních kontaktů v
historické perspektivě, základy teorie kultury
vlastní a kultury cizí. Prezentace kultury vybrané
země. V letošním roce to byla Ukrajina. Do
budoucna plánujeme zařadit do programu
několik takových prezentací.
Tréninková část – byla zaměřena na pěstování
návyku součinnosti kultur a formování
interkulturní kompetence u pedagogů.
Vše
probíhalo formou cvičení, her, workshopů. Pro pedagogy byl připraven tzv. pracovní sešit
s návrhem jednotlivých cvičení ve třídě v rámci vybraných témat občanské výchovy.
Tréninkové úkoly:
 pochopit kulturní podmíněnost vlastního chování a chování druhých lidí,
 rozvíjet interkulturní vnímavost,
 zdokonalovat porozumění kulturním universaliím a kulturnímu specifiku tradic,
zvyků, rituálů,
 osvojit si atributy vlastní jiné kultuře, tj. přijaté interpretace chování,





naučit se strategii zvládání negativního
chování u vlastního národa,
uvědomit si vlastní egocentrizmus a
formovat individuální postoj k jeho
překonání,
rozvíjet
návyky
navazování
konstruktivního
dialogu
kultur
s
přihlédnutím k dosažné interkulturní
kompetenci.

Na tuto činnost dále navazovala supervize
pedagogů, jejímž cílem bylo nalezení společného řešení konkrétních problémů v pedagogické
praxi zúčastněných pedagogů, a to především problémů spojených s přítomnosti žáků na škole
z jiného sociokulturního prostředí.

