CZ.1.07/1.2.06/02.0014

PROJEKT NA

JEDNÉ LODI

Implementace multikulturní výchovy do ŠVP

PROJEKT NA JEDNÉ LODI
Implementace multikulturní výchovy do ŠVP
CZ.1.07/1.2.06/02.0014
O co jde?
Hlavním cílem projektu je podpořit zkvalitnění realizace
průřezového tématu Multikulturní výchova na školách v Jihočeském
kraji a rozšířit povědomí o multikulturní tematice. Projekt zároveň
napomáhá k vytváření multikulturně přátelského prostředí ve škole,
s důrazem na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých
sociokulturních skupin. Pozitivní zkušenost z takového prostředí,
spolu s kvalitní realizací multikulturní výchovy, přispívá k prevenci
rasismu a xenofobie.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Kdy?
Projekt Na jedné lodi je realizován v období prosinec 2009 – červen
2012. V prvním období realizace se tým věnoval přípravě výukových
programů a metodických materiálů. Od září 2010 probíhá již samotná
výuka vytvořených výukových programů a metodická podpora
pedagogů.

Pro koho?
Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny:
1) ŽÁCI 2. – 9. TŘÍD ZŠ A STUDENTI NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH
GYMNÁZIÍ
Žáci mají možnost zúčastnit se cyklu čtyř výukových programů.
2) PEDAGOGOVÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Pedagogům a pedagogickým pracovníkům chceme usnadnit
implementaci MKV do výuky prostřednictvím několika aktivit:
 semináře a workshopy
 tvorba metodických materiálů
 knihovna
 Infoservis
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1) Žáci 2. – 9. tříd základních škol a studenti nižších
ročníků víceletých gymnázií
Žáci mají možnost zúčastnit se cyklu čtyř výukových programů.
Dva úvodní programy jsou věnovány základním tématům
multikulturní výchovy a zúčastní se jich všichni žáci zapojení
do projektu. Tyto úvodní programy se věnují pozitivnímu vnímání
rozmanitosti mezi lidmi a uvědomování si jejího přínosu pro každého
z nás. Dále také práci se stereotypy a předsudky. Následně
si pedagogové vybírají pro své žáky dva navazující programy z naší
nabídky. Navazující programy jsou zaměřeny na témata cizinců,
lidských práv, uprchlictví, domova a menšin v ČR.

3

2) Pedagogové a pedagogičtí pracovníci
V rámci projektu Na jedné lodi je pro pedagogy vytvářena
a zprostředkovávána metodická podpora při implementaci
multikulturní výchovy do výchovy.
Pro účastníky projektu z řad pedagogů se uskutečnily 2 workshopy.
Workshopu Inspiromat I, který se konal 21. 2. 2011, se zúčastnili
pedagogové I. stupně, kteří se svými třídami absolvovali cyklus
výukových programů. Účastníci společně s lektorkami z CEGV
Cassiopeia vyhodnotili přínos jednotlivých výukových programů
pro žáky. Vzájemně se inspirovali různými nápady, jak získané knowhow dále rozvíjet. Lektorky účastníkům představily několik aktivit
vhodných prohloubení konkrétních témat.
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Druhý workshop se týkal tématu kyberšikana a uskutečnil
se 6. 6. 2011 pod vedením Mgr. Ondřeje Čecha z občanského
sdružení
Theia. Účastníci se seznámili se základními rysy
kyberšikany, se způsoby pomoci a sami si vyzkoušeli, jak snadné
je stát se obětí tohoto druhu šikany.
Pro pedagogické pracovníky jsou vytvářeny metodické materiály
v podobě metodických listů k jednotlivým výukovým programům.
Každý metodický list obsahuje stručné shrnutí konkrétního
výukového programu. Poté následuje soubor různých aktivit
a doporučených informačních zdrojů týkajících se daného tématu.
Tyto aktivity mohou pedagogové využít v návaznosti na výukový
program realizovaný v jejich třídách v rámci projektu.
V prostorách CEGV Cassiopeia se nachází knihovna, kde jsou
k dispozici publikace, audiovizuální média a periodika týkající
se oblasti lidských práv, problematiky genderu, multikulturní výchovy
a vzdělávání nebo např. migrace a uprchlictví. Na internetových
stránkách www.cegv-cassiopeia.cz se nachází online katalog
a informace o provozu knihovny.
Jednou měsíčně je sestavován Infoservis s novinkami pro oblast
multikulturního dění v Jihočeském kraji (semináře, kulturní akce,
přednášky, publikace apod.) Infoservis je uveřejňován
na internetových stránka CEGV Cassiopeia a je také možné přihlásit
se k jeho emailovému odběru. Dále pak lze prostřednictvím
Infoservisu propagovat různé akce týkající se multikulturní tematiky.

Kdo?
Realizační tým projektu:
Ing. Bianka Machová – koordinátorka a lektorka
Mgr. et Bc. Dita Kalousová - lektorka
Mgr. et Bc. Martina Tušková – lektorka
Ing. et Bc. Josef Kubín – administrátor projektu
Bc. Alena Kurzová - realizátor projektu
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Kolik?
Od září 2010 do září 2011 se projektu zúčastnilo 42 tříd základních
škol Jihočeského kraje s celkovým počtem 884 žáků. Do září 2011
získalo metodickou podporu 85 pedagogických pracovníků.

Kde?
Projekt je realizován na území Jihočeského kraje. V rámci projektu
jsme od září roku 2010 navštívili základní školy v následujících
destinacích Jihočeského kraje: České Budějovice, Český Krumlov,
Trhové Sviny, Olešnice, Hluboká nad Vltavou, Dolní Bukovsko,
Kunžak, Jarošov nad Nežárkou, Staré Hobzí, Veselí nad Lužnicí,
Opařany, Zbytiny, Ktiš, Písek, Kluky, Tábor.
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Plány na rok 2011/2012
Do června 2012 bude pokračovat realizace cyklu výukových
programů. Do projektu je plánováno zapojit ještě 21 tříd. V tomto
školním roce bude realizační tým projektu přizpůsobovat výukové
programy potřebám speciálních škol, které se do projektu také
přihlásily. V rámci projektu spolupracuje CEGV Cassiopeia
se speciálními školami v Písku, Českém Krumlově a Trhových Svinech.
Na podzim roku 2011 budou pro pedagogické pracovníky realizovány
následující vzdělávací programy:

První pomoc při šikanování
Výcvikový a prožitkový seminář je zredukován do minimálního
metodického celku, který lze v praxi užitečně použít. První část
je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii, zejména
praxi v poznávání jednotlivých stádií a rozpoznání forem
šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci,
osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována
nácviku jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany.
Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama.
Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a
bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí
napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.
Lektor: Dr. Michal Kolář
Termín: 25. 10. 2011 od 9:00 do 18:00 hodin

Extremismus a škola – Úvod do tématu
Seminář nabízí základní informace a orientaci v tématu extremismu
a ověřené pedagogické přístupy k tématu. Je budován na principech
pedagogického konstruktivismu a využívá postupů kritického
myšlení. Je rozdělen do dvou navazujících bloků. Věnuje se historii,
východiskům a současným extremistickým projevům. Kombinuje
výklad s interaktivními a aktivizačními metodami.
Lektoři: Ing. arch. Dana Gabaľová, Bc. David Lebeda, Mgr. Kateřina
Kociánová
Termín: 22. 11. 2011 od 8:30 do 17:30
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Kontakt
Adresa: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4,
České Budějovice, 370 11

mkv@cegv-cassiopeia.cz, www.cegv-cassiopeia.cz
Tel: 385 520 951, 725 515 944
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