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Interkulturní workshop
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ pokračuje svými dalšími podzimními aktivitami.
Jednou z nich byl ve středu 5. 10. „Interkulturní workshop“ v základní škole ve
Vyšším Brodě, určený 26 žákům 8. A a několika pedagogům, kteří se vystřídali ve
třídě a shlédli jednotlivé části workshopu.
Tento zhruba šestihodinový program byl přizpůsoben do prostředí školy.
Nejčastějším slovem v obavách a očekáváních před počátkem aktivit tohoto
workshopu bylo napsáno slovo NUDA.
Naštěstí žáci 8. A byli velmi šikovní a pracovití, a co oni sami do připraveného
programu vložili, tak z něj také získali.
Osmáci získali formou her a různých aktivit informace o tom, co jsou to předsudky a
že je úplně normální mít předsudky, ale záleží především na každém z nás, jak
s nimi naložíme a zda s nimi budeme dále pracovat a nebo ne.
Žáci této třídy, díky svému skvělému
fungování v kolektivu, stihli nejen
spousty aktivit, her, výrobu koláže, ale
i vážnější diskusi na témata, o kterých
se příliš často veřejně nemluví.
K vyjádření k vyřčeným otázkám jim
posloužily cedulky ANO/ NE. Vždy se
někdo ze třídy dotyčného mohl doptat,
proč s otázkou souhlasí či nesouhlasí.
U této aktivity nešlo o to, zda je
odpověď správná, nebo špatná, ale
hlavně o vyjádření svého vlastního
názoru, postoje a zdůvodnění dané otázky hlavně sám sobě.
Při závěrečné zpětné vazbě žáci 8.A „Interkulturní workshop“ hodnotili velmi
pozitivně, někteří si z něj odnesli i nové informace a především pro nás lektorky byla
z úst žáků slyšet skvělá informace: „Že to nuda vůbec nebyla, právě naopak.“

Promítání dokumentů o holocaustu a následnými besedami
s panem Stanislavem Motlem
Hned druhý den ve čtvrtek 6. října uspořádalo ICM – Informační centrum pro mládež
v prostorách NZDM Bouda dvě promítání dokumentů s následnými besedami se
spisovatelem, publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem.
Stejně jako výše zmíněný „Interkulturní workshop“ i tato aktivita byla realizována
v rámci projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
V 10:00 hodin jsme na promítání
přivítali 26 žáků ze třídy 9. C ze ZŠ Za
Nádražím a pani učitelku. Žákům byl
představeny dokumenty „Chlapec a
hvězdy“ a „Svědek z cely smrti“.
Následovala
beseda
s panem
Stanislavem Motlem, kdy žáci opravdu
využili každé minuty na to, aby se
pana Motla zeptali na věci, které je
v dokumentech zaujaly…
Třída byla opravdu vnímavá a
pozorná.
Na druhém promítání dokumentu „Živý mrtvý“ přišlo 31 žáků z třídy 9. A a 9. B ze ZŠ
Plešivec a dva pedagogové. Po dokumentu, který znázorňuje krutou realitu opět
následovala beseda s panem Stanislavem Motlem.

Výstava „Neztratit víru v člověka –
Protektorát očima židovských dětí“
V pondělí 10. října byla tato výstava zahájena v Městské galerii v Horní ulici 155,
v areálu Městské knihovny. Knihovně děkujeme za zapůjčení prostor pro tuto výstavu
a skvělou spolupráci. Výstavu k zapůjčení poskytlo Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze.
Výstava
je
veřejnosti
otevřena
v pracovních dnech od 10. října do
21. října v časech od 14:00 do 17:00
hodin.
Pro školní kolektivy a větší skupiny je
možné výstavu otevřít i v dopoledních
časech po předchozí domluvě na
telefonním čísle 739 363 374. Pro
pedagogy, žáky a studenty mohou být
též
poskytnuty
pracovní
listy
s otázkami k výstavě, které jsou
vypracovány Židovským muzeem.
Vstup je na tuto výstavu ZDARMA!

Celoroční projekty na multikulturní témata realizuje Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. a jeho projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež
letos již pátým rokem.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ je finančně podpořen MŠMT ČR, městem
Český Krumlov a Jihočeským krajem.
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