STEREOTÝPEK V NÁS – INTERKULTURNÍM VZDĚLÁVÁNÍM A
PROŢITKEM K TOLERANCI
Jednotlivé nabízené aktivity projektu:

Interkulturní seminář
Interkulturní seminář je určen pro jednu třídu 1. aţ
3. ročníku středních odborných škol a má rozsah
90 minut. Cílem interkulturního semináře je
zprostředkovat ţákům první setkání s tématem
kulturní rozmanitosti. Ţáci si prostřednictvím
semináře uvědomí, jaké to je být „jiný“, dostanou
příleţitost zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat
ideální souţití lidí s různým kulturním zázemím
a získají informace o moţnostech vlastního zapojení
a dobrovolnictví.
Interkulturní seminář upozorňuje na to, ţe se tato témata týkají kaţdého z nás a kaţdý k jejich
řešení můţe nějakým způsobem přispět. Přidanou hodnotou semináře je přítomnost školitele
cizince (tzv. asistenta), se kterým ţáci mohou své představy o ideálním souţití, kultuře či
mezilidské komunikaci konfrontovat. Seminář funguje jako samostatný celek, ale můţe být
také úvodem dalších součástí interkulturního vzdělávacího programu projektu Stereotýpek
v nás.

Cyklus interkulturních dílen
Cyklus interkulturních dílen je kompaktním celkem, který se skládá ze tří navazujících
dílen vyuţívajících metody osobnostně-sociální výchovy se zaměřením na poznávání vlivu
kultury na formování naší osobnosti, na naše názory, postoje a chování vůči cizincům.
Přidanou hodnotou interkulturních dílen je přítomnost školitelů-cizinců, se kterými mohou
ţáci své představy o probíraných tématech konfrontovat.
Kaţdá dílna trvá dvě vyučovací hodiny, mezi jednotlivými dílnami uplyne jeden aţ tři týdny.
V čase mezi dílnami ţáci zpracovávají domácí aktivity, v nichţ si mohou prohloubit znalost
probíraných témat.
Cílem cyklu je nabídnout ţákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního
vzdělávání a jejich reflexi. První dílna se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik a zabývá se
vlivem okolí na utváření našich názorů – s důrazem na vliv médií. Druhá se zaměřuje na
ţivotní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, hlouběji zkoumá vytváření a prosazování vlastních
postojů. Třetí dílna pak završí všechna předchozí témata strukturovanou diskusí, ve které
ţáci propojí znalosti a zkušenosti získané v předchozích dvou dílnách aplikací na konkrétní
ţivotní situaci a zároveň si osvojí základní argumentační schopnosti.
Cyklus interkulturních dílen je určen třídám 1. aţ 3. ročníku středních odborných škol.

Seminář pro pedagogické pracovníky
Cílem školení Interkulturní vzdělávání na SOŠ – Metodika projektu Stereotýpek v nás
je nabídnout pedagogickým pracovníkům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního
vzdělávání (a multikulturní výchovy) a jejich reflexi, zejména s ohledem na roli učitele
v interkulturním vzdělávání, a seznámit je s metodikou vzdělávacího programu projektu
Stereotýpek v nás, která byla nově vytvořena přímo pro ţáky SOŠ.
Jednodenního školení v rozsahu 6 hodin se zúčastní cca 15 pedagogických pracovníků, kteří
společně se zkušenými lektory budou interaktivními metodami prozkoumávat různá témata
interkulturního vzdělávání.
Konkrétní témata školení:
1. Co to je interkulturní vzdělávání (multikulturní výchova)? Jaké jsou jeho hlavní
cíle? Jaká je role školy a učitele v rámci IKV?
2. Zajímavá témata IKV v aktivitách projektu Stereotýpek v nás: Interaktivní
předvedení aktivit z metodiky projektu, která zpracovávají témata jako: normálnost
vs. jinakost, stereotypy, předsudky a jejich vznik, vliv okolí na utváření našich
názorů – s důrazem na vliv médií, ţivotní hodnoty a jejich vztah ke kultuře,
vytváření a prosazování vlastních postojů.
3. Cílená zpětná vazba jako účinný nástroj v IKV: interaktivní seznámení s vyuţitím
cílené zpětné vazby.
Evaluace aktivit: seznámení s různými zábavnými formami evaluace aktivit.

MINIWORKCAMP pro individuální zájemce z řad ţáků SOŠ
Miniworkcamp je koncipován jako vzdělávací akce pro ţáky
z různých SOŠ s těţištěm v dobrovolné práci a interakci v kulturně
různorodé skupině. Cílem miniworkcampu je rozvíjet zájem
mladých lidí o své okolí skrze dobrovolnictví a aktivní občanství;
zvýšit vnímavost vůči různorodosti lidí a kultur, podporovat
respekt k odlišnosti a oceňovat rozmanitost. Snaţíme se rozvíjet
sociální a komunikační dovednosti středoškoláků v multikulturním
prostředí.







Délka akce: 2 dny (všední den či víkend)
Účast: ţáci českých SOŠ + cizinci ţijící v ČR (jazykové
schopnosti nejsou podmínkou účasti)
Náplň MWC: 10 h dobrovolné práce na veřejně prospěšném projektu, teambuildingové
hry, vzdělávací část
Zajištění akce: skupinu max. 15 dobrovolníků vedou 2 vyškolení plnoletí vedoucí,
veškeré náklady hrazeny z rozpočtu projektu
Aktuálně nabízíme volná místa na MWC v Chříči v termínu 14. – 16. 11. 2011 (Příprava
regionálního muzea v bývalém pivovaru), další nabídky budou pravidelně zveřejňovány
zde: http://stereotypek.mkc.cz/11-hmm-miniworkcamp.html
Akce se mohou ţáci zúčastnit i v případě, ţe neabsolvují interkulturní seminář či dílny.

Proţitkový kurz pro individuální zájemce z řad ţáků SOŠ
Proţitkový kurz představuje akci pro ţáky SOŠ, v rámci níţ se ţáci
prostřednictvím záţitkové pedagogiky setkávají s tématy osobnostně
sociální výchovy. Hlavním cílem Proţitkového kurzu je zvýšit
vnímavost vůči odlišnostem mezi lidmi, přemýšlet o nich a
uvědomovat si původ předsudků a stereotypů.





Délka akce: 2 dny
Účast: 25 ţáků z různých SOŠ (hlásit se mohou i ţáci, kteří
neabsolvovali interkulturní seminář a dílny)
Náklady na účast hrazeny!
Aktuálně: hledáme účastníky na zářijový proţitkový kurz
pořádaný v Srbsku u Prahy v termínu 12. – 14. 9. 2011. Více informací naleznete na:
http://stereotypek.mkc.cz/10-t-jo-tra-kulturou.html

Žádáme vás v této souvislosti o vstřícnost a spolupráci v uvolňování žáků na nabízené akce.
Věříme, že účast na nich je plnohodnotným doplněním studia. Všichni účastníci získají
potvrzující certifikát o absolvování kurzu.

