
 

 

 

 
 

 

Akreditovaný seminář pro pedagogy a pracovníky DDM a volnočasových 
zařízení 

 

„Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci – nové metody 
v interkulturním vzdělávání“ 

 
Školení je určeno všem zájemcům z řad pedagogů SOŠ a SOU a pracovníků DDM a dalších volnočasových 

zařízení pracujících s mládeží ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském 

kraji. 

 
Cílem je nabídnout hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání (a multikulturní výchovy) 

a jejich reflexi, zejména s ohledem na roli učitele a pracovníka s mládeží v interkulturním vzdělávání, a 

seznámit je s metodikou vzdělávacího programu projektu Stereotýpek v nás, která byla vytvořena pro žáky 

SOŠ a SOU. Školení se zúčastní cca 15 pracovníků, kteří společně se zkušenými lektory budou interaktivními 

metodami prozkoumávat různá témata interkulturního vzdělávání, nečekejte tedy přednášku, ale aktivní 

zapojení a sdílení vašich názorů a zkušeností!  

 

Aktuální termíny: 

4. 12. 2012 - PRAHA 10 - 16 hod - Vzdělávací institut Charity ČR, Máchova 7, 120 00 Praha 2 

6. 12. 2012 - PLZEŇ 10 - 16 hod - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, 

Riegrova 17, 306 14 Plzeň 

11. 12. 2012 - HRADEC KRÁLOVÉ 10 - 16 hod - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 

Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 

 

Přihlašovací formulář naleznete na: http://goo.gl/pwchR 

Máte zájem o školení jako organizace či její část? Školení provedeme u Vás v termínu, který Vám 
vyhovuje! Školení je zcela zdarma. 
 
Konkrétní témata školení:  
 

1. Co to je interkulturní vzdělávání (multikulturní výchova)? 
Jaké jsou jeho hlavní cíle? Jaká mohou být rizika? 

2. Zajímavá témata IKV v aktivitách projektu: interaktivní 
předvedení aktivit zpracovávajících témata jako: normálnost 
vs. jinakost, stereotypy a jejich vznik, vliv okolí na utváření 
našich názorů – s důrazem na vliv médií, životní hodnoty 
a jejich vztah ke kultuře. 

3. Cílená reflexe jako účinný nástroj v IKV: jak správně využít 
reflexi po aktivitách? 

4. Evaluace aktivit: seznámení s různými formami evaluace 
aktivit. 

 
S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na koordinátorku vzdělávacího programu v rámci projektu Karolínu 

Kousalovou: karolina.kousalova@afs.org, tel: 724 045 604. 

Více informací o projektu naleznete rovněž na stránkách http://stereotypek.mkc.cz/. 
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