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Pozvánka na bezplatný akreditovaný seminář pro pedagogy a pedagogické 

pracovníky základních škol 

 

Seminář Realizace multikulturní výchovy 

Číslo akreditace: 3322/2010-25-23 

Seminář nabídne pedagogům inspiraci pro realizaci průřezového tématu multikulturní 
výchova tak, aby si žáci osvojili dovednosti chápat a respektovat jiné kultury a naučili se 
hledat v odlišnosti spíše příležitost k vlastnímu obohacení než zdroje konfliktu. Pokusíme se 
přijít na to, jakým způsobem může učitel žáky motivovat, jak připravit hodinu směřující k 
naplnění cílů apod. Vyzkoušíme si aktivity zaměřené především na úvodní témata MKV jako 
je sebeuvědomění, uvědomění si rozmanitosti v rámci třídy, rozpoznání vlivu stereotypů v 
našem chování a práci s předsudky. Celý seminář je veden interaktivní formou. Na závěr 
Vám představíme metodiky a publikace, které Vám orientaci v problematice a samotnou 
práci usnadní. 
 
Lektorky: Ing. Bianka Machová, Mgr. et Bc. Dita Kalousová, Mgr. et Bc. Martina Tušková 
(CEGV Cassiopeia České Budějovice) 

Termín: 9. 6. 2011 od 12,30 do 13,00 (prezence účastníků) 

    od 13,00 do 17,00 (seminář) 

 

Místo konání: Seminář se uskuteční prostorách ZŠ T. Šobra a MŠ Písek, Šobrova 2070, 397 
01 Písek. Účastníkům hradíme cestovní náklady na veřejnou dopravu. 

 

Uzávěrka příjmu přihlášek: Přihlašovat se můžete do 1. 6. 2011 na emailové adrese 
mkv@cegv-cassiopeia.cz nebo na tel. č. 385 520 951 (Ing. Bianka Machová).  

Seminář Realizace multikulturní výchovy je možné realizovat také přímo na Vaší škole v 
kalendářním roce 2011 - 2012 (min. počet účastníků 10). 
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Závazná přihláška 

Seminář Realizace multikulturní výchovy dne 9. 6. 2011 

 

Jméno, příjmení účastníka:  

………………………………………………………………………………………………… 

Škola:  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………......................................................................................................... 

Aprobace: 

…………………..…………………….……………………………………………………….  

E-mail: …………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………… 

 

 

 

 


