
Nabídka vzdělávacích 
programů pro školy  
k příležitosti 10. ročníku festivalu Multikulturní týden 
 

I. Multikulturní výchova v praxi: Cizinci a česká média 
Cílová skupina: 

2. stupeň ZŠ, SŠ 

v úpravě možné pro 4., 5. třídu ZŠ 

 

Časová dotace:2 vyučovací hodiny 

 

Popis workshopu: 

Žáci budou pracovat s ukázkami textů a titulků z českého mediálního prostoru 

(včetně virtuálního prostředí), budou je analyzovat, hledat prvky objektivního 

informování, fake news a manipulace se čtenářem. Vše zacíleno na cizince 

v českém a evropském prostoru. 

 

Obsah semináře rozvíjí čtenářskou gramotnost, kritické myšlení žáků a napomá-

há formovat jejich hodnotový žebříček s akcentem na respektování a toleranci. 

 

Cíl workshopu: 

Rozebrat s žáky, jakými způsoby jsou v českém mediálním prostoru představo-

váni cizinci. Zhodnotit vybrané ukázky mediální prezentace jiných národů  

a etnických skupin. 

 

Základní použité metody: 

výklad, brainstorming, práce s textem, skupinová práce 

 

Lektorka: 

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., vysokoškolský pedagog, lektor 

 

Termín realizace: duben a květen 2019 



 

II. Latinská Amerika na českých školách 
Interaktivní workshop  

s rodilými mluvčími Latinské Ameriky 

 

Jazyk: angličtina, španělština, portugalština 

 

Cílová skupina: ZŠ, SŠ (žáci ve věku 9–17 let) 

 

Počet žáků: min. 10 osob, max. 30 osob 

 

Časová dotace: 2,5 hod. 

 

Popis workshopu: 

Prezentace Latinské Ameriky—geografie, vodstvo, státy, zajímavá a atraktivní 

místa. Realizace tradičních latinsko-amerických her ve skupinách.  

 

Cíl workshopu: 

Interaktivní zábavnou formou seznámit žáky s kulturou Latinské Ameriky  

prostřednictvím setkání s rodilými mluvčími. 

 

Součástí je: projekce prezentace v PowerPoint, poslech  

 

Lektorka: Macarena Barra a kolektiv  

 

Termín realizace: 10.—15. 5. 2019  

(Program je možné realizovat pouze v době konání festivalu Multikulturní týden 2019.) 

 

 
 
 
 
 

 



III. Cesta kolem světa 
Venkovní interaktivní program připravený studenty Univerzity Pardubice. 

Program se odehrává v areálu Univerzity Pardubice na adrese:  

Studentská 55—před Dopravní fakultou Jana Pernera.  

 

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, školní družiny 

 

Počet žáků: libovolný  

(možnost prostřídání na jednotlivých stanovištích) 

 

Doba trvání celé akce: 10:00-14:00 hod.  

(V rámci výše uvedeného časového rozmezí lze zůstat na stanovištích libovolnou dobu.  

Školní kolektivy mohou strávit na akci např. 45 min., ale třeba také 2 hodiny—délka  

setrvání závisí pouze na vyučujících a časových možnostech nahlášených.) 

 

Popis workshopu: Žáci se na jednotlivých stanovištích před fakultou seznamují s kulturou 

vybraných zemí celého světa. Co je pro jednotlivé země typické? Co v daných zemích  

mohou ochutnat? Které sporty provozují? Jaké hry hrají? 

 

Cíl workshopu: Interaktivní zábavnou formou seznámit žáky s kulturní rozmanitostí  

celého světa. Program probíhá v českém jazyce. 

 

Termín realizace: středa 15. 5. 2019 (závěrečný den festivalu) 

 

Garant akce: Mgr. Lucie Hájková (Katedra věd o výchově Univerzita Pardubice) 

 
 
 

KONTAKT 
V případě zájmu o interaktivní programy, prosím, kontaktujte hlavního 
organizátora festivalu Multikulturní týden 2019 — informační středisko 
EU EUROPE DIRECT Pardubice:  
 
europedirect@ticpardubice.cz, tel.: 775 568 391 
 
Facebook festivalu: https://www.facebook.com/multikulturnityden/  
Webová stránka festivalu: http://bit.ly/MultikulturniTyden2019  
 

https://www.facebook.com/multikulturnityden/%20
http://bit.ly/MultikulturniTyden2019

