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Formy práce

Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. Adéla Lábusová, M.A. Alena Felcmanová, Mgr.
Markéta Hajská, Mgr. Vratislav Hadraba, Mgr.et Mgr.
Zdeňka Kučerová, Mgr. Lucie Pivoňková, Mgr. Pavel Košák
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology,
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga vykonávající
(pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke kurzu,
zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti,
seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu.
délka 16 hodin
Česká republika
Cílem kurzu je připravit účastníky na práci s předsudky
v české škole. V průběhu kurzu se seznámí s různými
možnostmi práce s předsudky a také s různými přístupy
výuky průřezového tématu multikulturní výchovy.
V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad
s podporou digitálních prezentací, interaktivní aktivity
(brainstorming, práce v menších skupinách, skupinová
reflexe, sebezkušenostní techniky – individuální práce),
práce s textem. Bude se dále pracovat s kritickou analýzou
textu a v neposlední řadě s videomateriály založenými na
osobnostním přístupu.
1. Práce s předsudky ve škole a ve výuce, představení
různých metod, aktivit a technik
2.

Různé

přístupy

k výuce

multikulturní

výchovy

(skupinový přístup, osobnostní přístup, Anti-Bias)
Obsah kurzu

3.

Kritická reflexe procesu multikulturní edukace

4.

Reflexe vlastní zkušenosti s utvářením identity a
kulturního zázemí.

5.

Nový pohled pro práci s fyzickou a kulturní odlišnosti.

6.

Práce s kategoriemi, jako jsou skupina, etnicita nebo
identita resp. kulturní identita.
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7. Vědomá práce s předsudky ve výuce a při rozvoji
klimatu školy.
8.

Požadavky k ukončení
Počet účastníků (min.
max.)
Doklad
studia

o

Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace.
/ 20 až 25

absolvování

Požadavky na učebnu
Poznámka

Základní principy inkluzivního vzdělání.

Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů.
Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle
na prostorách, ve kterých probíhá.
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností
manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru.
Vymezení teoretických výstupů v kontextu praktických
cvičení.

Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz
Tel: 605 179 009
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