Interkulturní vzdělávání na SOŠ:
Metodika projektu Stereotýpek v nás
Školení pedagogických pracovníků
Zveme Vás na školení!
Školení Interkulturní vzdělávání na SOŠ – Metodika projektu Stereotýpek v nás je
určeno všem zájemcům z řad pedagogických pracovníků středních odborných škol
v Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji.
Cílem školení 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 žáky 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.
Školení probíhá ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.
Kdy: 17. října 2011 od 9:30 hod do 16:30 hod
Kde: Knihovna Informačního centra OSN, nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5
http://www.osn.cz/knihovna-osn/o-knihovne
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, životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, vytváření
a prosazování vlastních postojů.
3. Cílená zpětná vazba jako účinný nástroj v IKV: interaktivní seznámení s využitím
cílené zpětné vazby.
4. Evaluace aktivit: seznámení s různými zábavnými formami evaluace aktivit.
Účast na školení, stejně jako metodické materiály jsou zdarma. Občerstvení zajištěno.
Účastníci školení dostanou k dispozici nově vytvořenou originální metodiku vzdělávacího
programu projektu Stereotýpek v nás - metodiku interkulturního semináře a cyklu
interkulturních dílen. Provedení obou částí programu pro žáky přímo na škole si učitelé
mohou též zdarma objednat, zajistíme zkušené a vyškolené lektory, kteří na školu v předem
dohodnutém termínu přijedou.
Výstupem ze školení bude certifikát projektu Stereotýpek v nás.
Přihlášky zasílejte do 25. 9. 2011 na adresu karolina.kousalova@afs.org. Více informací na
stejné adrese.

