
 
 

 

 

Cyklus interkulturních dílen 

 
Stručná charakteristika: 
 

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 

životní 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. až 3. ročníku středních odborných škol. 

 

Dílna I 
 

Charakteristiky aktivit:  

1. Úvod do dílen 

Úvodní aktivita cyklu dílen, v níţ školitelé stručně ţákům představí sebe, své organizace, 

projekt a koncepci cyklu interkulturních dílen. V průběhu aktivity jsou poprvé zmíněny pojmy 

stereotyp a multikulturní společnost tím, ţe se ţáci zamýšlejí nad moţným významem názvu 

projektu Stereotýpek v nás a názvů organizací (MKC, INEX, AFS). 



 
 

 

2. Kouknu a vidím, ne? Aneb Kdo to je stereotýpek? 

Na základě hádání a přiřazování tvrzení popisujících charakteristiku jednotlivých školitelů 

a hodnocení neznámých lidí na fotkách ţáci pozorují a reflektují, jak se formují jejich úsudky 

o druhých lidech. 

3. Vliv okolí a médií zvláště aneb Kde se Stereotýpek vzal? 

Pomocí individuálního dotazníku a diskutování ve dvojicích se ţáci zamyslí nad tím, jak si 

vytvářejí názory a co je při tom ovlivňuje. Dále jsou pomocí hry na tichou poštu ţákům 

reprodukovány tři různé články na stejné téma výskytu tuberkulózy ve škole. Odlišnost je 

mimo jiné v tom, jak moc je nebo není v článku zdůrazněno, ţe nakaţený tuberkulózou byl 

Vietnamec. Následuje diskuze na téma vliv médií na vytváření našich předsudků, téma 

xenofobie a rasismus v přemýšlení kaţdého z nás. 

4. Zadání domácí aktivity Média 

Školitelé seznámí ţáky s domácí aktivitou, kterou budou vypracovávat na dílnu 2. Aktivita 

spočívá ve vyhledání článku z médií, který podává nějakou zprávu o cizincích nebo 

národnostních menšinách ţijících v ČR. Ţáci článek pomocí zadaných otázek analyzují 

a prezentují ho před třídou na dílně 2. 

5. Evaluace 

Kaţdý ţák se samostatně zamyslí nad přínosem dílny a zhodnotí ji pomocí evaluačního 

trojúhelníku. 

 

Dílna II 

 

Stručný popis aktivit:  

1. Úvod 

Představení dílny 2, školitelů, asistenta, vytvoření podmínek pro provedení dílny.  

2. Představení výsledků domácí aktivity Média 

Ţáci prezentují výsledky domácí aktivity – vyhledání článku z médií, který podává nějakou 

zprávu o cizincích nebo národnostních menšinách ţijících v ČR. Ţáci článek pomocí 

zadaných otázek analyzují a prezentují před třídou. 

3. Hodnotový žebříček 

Ţáci dostanou kartičky s názvy ţivotních hodnot, jejich úkolem je vyměnit si je mezi sebou 

tak, aby byli spokojeni s hodnotami, které mají. Poté z nich budou nejprve jednotlivě 

a později ve dvojicích a ve čtveřicích sestavovat ţebříček hodnot podle jejich důleţitosti. Tím 

si uvědomí, které hodnoty jsou pro ně osobně klíčové. 



 
 

 

4. Kde stojím a kam jdu?  

Ţáci stojící v kruhu vyjadřují odpovědi na různé zjišťovací otázky týkající se jejich postojů 

pomocí kroků vpřed, vzad či setrváním na místě. Poté se na příběhu Emy zamýšlejí nad tím, 

čím jsou postoje určovány a jak ovlivňují naše chování. 

5. Zadání domácí aktivity Pojmy 

Školitelé seznámí ţáky s domácí aktivitou, kterou budou vypracovávat na dílnu 3. Aktivita 

spočívá v přiřazení definic vybraných pojmů (xenofobie, rasismus, nacionalismus, 

diskriminace) ke konkrétním situacím, které vykazují znaky těchto jevů. 

6. Prezentace Prožitkového kurzu a Miniworkcampu 

Pomocí interaktivní powerpointové prezentace se ţáci seznámí s moţností účasti na 

víkendových akcích nabízených v rámci projektu Stereotýpek v nás, s praktickými otázkami 

přihlášení, získají propagační materiály a mohou se ptát na doplňující dotazy. 

7. Evaluace 

Kaţdý ţák se samostatně zamyslí nad přínosem druhé dílny a podobně jako u první dílny ji 

zhodnotí pomocí evaluačního trojúhelníku. 

 

Dílna III 

 

Stručný popis aktivit:  

1. Úvod 

Představení dílny 3, školitelů, asistentů, vytvoření podmínek pro provedení dílny.  

2. Opakování pojmů (prezentace Domácí aktivity Pojmy) 

Ţáci prezentují výsledky domácí aktivity – přiřazují popsané situace k definicím jednotlivých 

pojmů, čímţ si znalosti definic upevní a zároveň se je naučí vyuţít v praxi.  

3. Umění diskuse 

Ţáci samostatně rozhodují o tom, jaká pravidla jsou důleţitá pro konstruktivní diskusi. 

4. Co si o nich myslíte? 

Ţáci mezi sebou diskutují na základě příběhu o Emě, v němţ rozhodují, kdo z protagonistů 

příběhu jim je nejsympatičtější a chová se nejsprávněji. Nejprve se na pořadí osob musí 

shodnout ve skupinách, následuje diskuse mezi všemi.  

5. Evaluace 

Kaţdý ţák se samostatně zamyslí nad přínosem třetí dílny pomocí tzv. ruky, tj. obkreslí si 

vlastní ruku na papír a ke kaţdému prstu napíše své hodnocení dílny podle daných kritérií. 

 


