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          CEGV Cassiopeia Vás srdečně zve na 

 

„INSPIROMAT“ 

workshop pro pedagogy II. stupně ZŠ zapojených  

do projektu „NA JEDNÉ LODI“ 

 

 

Workshop proběhne dne 6. 6. 2011 v příjemném prostředí CEGV Cassiopeia. Cílem dopoledního 

bloku je zhodnocení cyklu výukových programů realizovaných na Vaší škole a sdílení Vašich 

i našich zkušeností s multikulturní výchovou a její realizací. Uvítáme, když se podělíte o Vaše 

zkušenosti a případně je doplníte i fotografiemi či jinými výstupy z aktivit se žáky. Společnými 

silami najdeme nejlepší způsob, jak naučit žáky vzájemnému respektu, efektivní komunikaci 

a spolupráci. V odpoledním bloku budete mít možnost se pod vedením lektorů občanského 

sdružení Theia seznámit s problematikou Kyberšikany.   

 

ÚČAST NA WORKSHOPU JE BEZPLATNÁ 

 

Obdržíte od nás: 

 souhrn absolvovaných výukových programů s náměty rozšíření do výuky 

 osvědčení o účasti 

Termín: 6. 6. 2011 od 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod. 

Místo konání: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11, České Budějovice  

Prosíme Vás o potvrzení účasti do 30. 5. 2011 na mkv@cegv-cassiopeia.cz nebo  

na tel. č. 385 520 951 (Ing. Bianka Machová). Děkujeme.  

 

Těšíme se na Vás! 

Ing. Bianka Machová, Mgr. et Bc. Kalousová, Mgr. et Bc. Martina Tušková 
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PROGRAM    6.6.2011:  

 

 

Dopolední program (9:00-12:00)  

 společná evaluace výukových programů v rámci projektu „Na jedné lodi“ realizovaných 

ve školním roce 2010/2011 

 shrnutí jednotlivých témat a seznámení s možnostmi jejich prohloubení v rámci běžné výuky  

 prezentace Vašich aktivit/programů/projektů z oblasti multikulturní výchovy 

 praktické vyzkoušení osvědčených aktivit  

 předání našich zkušeností – co funguje a co nefunguje 

 seznámení s metodikami multikulturní výchovy vhodnými pro II. stupeň ZŠ 

 

 

Odpolední program (13:00-16:00) 

 Theia, o.s. - Šikana a kyberšikana - V průběhu workshopu budou účastníci seznámeni se 

základními rysy této problematiky, se způsoby pomoci nebo s důležitými odkazy, na kterých 

se můžou o problematice kyberšikany dozvědět více. Pro zdůraznění problému bude 

diskutováno o reálné kazuistice. V praktické části si účastníci vyzkouší, jak snadné je stát se 

obětí tohoto druhu šikany. Workshop bude veden zkušeným sociálním pracovníkem a bude 

probíhat interaktivní formou s využitím elektronických prostředků.  

           (Lektor Mgr. Ondřej Čech – občanské sdružení Theia) 

 


