Organizace Místo
ARPOK

Olomouc

Název

Typ

Cílová
skupina

Anotace

Migrace není
legrace

příručka

učitelé 2. st.
ZŠ a SŠ

Publikace obsahuje základní informace o migraci a řadu tipů do výuky, odkazy
na zajímavé výukové materiály a doporučené zdroje informací.

ARPOK

Olomouc

Příčiny a důsledky

publikace

učitelé

ARPOK

Olomouc

Na cestě…

semináře

učitelé

Česká rada dětí
a mládeže

Praha

Začněme třeba
takhle …

publikace

učitelé

Mluvme o migraci

audiovizuální
lekce

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Bojovníci ze severu

audiovizuální
lekce

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Jsem tu nový

audiovizuální
lekce

Můj Džihád

audiovizuální
lekce

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Odkaz
Odkaz na publikaci zde

Publikace zkoumá historické souvislosti témat, které mají významný přesah do
současnosti a ovlivňují tak podobu dnešního světa (např. migrace, otroctví,
Odkaz na publikaci zde
kolonizace apod.). Celá jedna část, pět výukových lekcí, se věnuje tématu
migrace a uprchlictví.
Možnost objednání semináře, bližší informace a přihlašovací formuláře k
dispozici na www.arpok.cz.

Bližší informace zde

Publikace pro učitele i pedagogy volného času přináší interaktivní hry s tématy
lidských práv a multikulturní společnosti. Jedná se o hry pro jakoukoliv
Odkaz na publikaci zde
příležitost - do školy, na schůzku oddílu, na výlet, nebo do celotáborové hry.

učitelé

Ze seminářů Mluvme o migraci vznikl videozáznam a rozhovor s hlavní
lektorkou Vlastou Vyčichlovou sestříhaný do instruktážního filmu. Ten je
doplněn aktivitami, souborem otázek & odpovědí a texty vypracovanými
odborníky, kteří se seminářů zúčastnili jako hosté.

Odkaz na lekci zde

studenti SŠ

Na základě dokumentárního filmu Bojovníci ze severu a připravené metodiky
se studenti zamyslí nad důsledky, které migrace přináší, uvědomí si obtíže,
kterým musí migranti v majoritní společnosti čelit, a možnosti, jak by oni mohli
přispět ke zlepšení stávající situace.

Odkaz na lekci zde

žáci

Na základě dokumentárního filmu Jsem tu nový a připravené metodiky si žáci
uvědomí hodnoty, které jsou spojeny s pojmem domov, a zamyslí se nad
důvody, proč lidé opouštějí své domovy.

Odkaz na lekci zde

studenti SŠ

Na základě dokumentárního filmu Můj Džihád a připravené metodiky si
studenti uvědomí nebezpečí radikalizace společnosti, analyzují problém
mladých muslimů, kteří se přidávají k radikálním hnutím, a seznámí se s
možnostmi prevence radikalizace společnosti.

Odkaz na lekci zde

Organizace Místo

Název

Typ

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Na kole za
svobodou

audiovizuální
lekce

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Nora zpívá pro
Sýrii

audiovizuální
lekce

Cílová
skupina

Anotace

Odkaz

Na základě dokumentárního filmu Na kole za svobodou a připravené metodiky
žáci/studenti si studenti uvědomí, že chceme-li něco změnit, je dobré začít u sebe. Zjistí, že
SŠ
změnu mohou přinést malé akce ve vlastním okolí, hledají způsoby možné
pomoci a uvědomují si své postoje k problematice migrace.

Odkaz na lekci zde

žáci

Na základě dokumentárního filmu Nora zpívá pro Sýrii a připravené metodiky
si žáci uvědomí, co pro ně znamená pojem domov, zamyslí se nad strachem
lidí, kteří jsou nuceni opustit svůj domov, a rozvíjí své sociální cítění a empatii.

Odkaz na lekci zde

Odkaz na lekci zde

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Plážová bouře jako
žádná jiná

audiovizuální
lekce

studenti SŠ

Na základě dokumentárního filmu Plážová bouře jako žádná jiná a připravené
metodiky si studenti uvědomí důležitost kritického postoje k mediálnímu
sdělení. Chápou, že televizní zpravodajství poskytuje pouze určitý výběr faktů
a informací a pohledy jen některých účastníků události, a uvědomují si, že k
získání objektivní informace je zapotřebí více zdrojů.

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Poradkyně

audiovizuální
lekce

žáci/studenti

Prostřednictvím spotu Poradkyně a připravené metodiky si studenti uvědomí
vlastní jedinečnost i jedinečnost druhých. Na základě pochopení odlišnosti
jako přirozeného stavu rozvíjejí vlastní pocit solidarity a respektu.

Odkaz na lekci zde

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

Stát se Evropanem

audiovizuální
lekce

žáci/studenti

Na základě dokumentárního filmu Stát se Evropanem a připravené metodiky
studenti pochopí podstatu migrace a její společensko-politické souvislosti.
Uvědomují si důležitost vzdělání a podpory rodiny a rozvíjí schopnost empatie.

Odkaz na lekci zde

Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Praha

V. I. P. /
Vietnamese

audiovizuální
lekce

žáci/studenti

Na základě dokumentárního filmu V. I. P. Vietnamese a připravené metodiky si
studenti uvědomují vlastní předsudky vůči vietnamské menšině, diskutují o
menšinách v ČR a uvědomují si výhody a nevýhody cizinců žijících v ČR.

Odkaz na lekci zde

Název

Typ

Cílová
skupina

Anotace

Odkaz

Praha

Žirafa v nesnázích

audiovizuální
lekce

žáci/studenti

Na základě animovaného filmu Žirafa v nesnázích a připravené metodiky žáci
chápou důvody migrace a širší souvislosti života imigrantů. Nejsou lhostejní k
lidem v obtížné situaci a respektují odlišné kultury a tradice.

Odkaz na lekci zde

Praha

Bohouš a Dáša
mění svět: Tváří v
tvář migraci

publikace

učitelé 2. st.
ZŠ a SŠ

Praha

Jak rozumět
mediálním
sdělením o migraci

Organizace Místo
Člověk v tísni Jeden svět na
školách

Člověk v tísni Varianty

Člověk v tísni Varianty

Člověk v tísni Varianty

Diakonie ČCE
– Středisko
humanitární a
rozvojové spolu
práce
Diakonie ČCE
– Středisko
humanitární a
rozvojové spolu
práce
META –
Společnost pro
příležitosti
mladých
migrantů

publikace

Příručka přibližuje klíčové oblasti migračního procesu od minulosti po
současnost včetně konkrétních zkušeností s migrací v českém prostředí. Skládá
Odkaz na publikaci zde
se z osmi faktografických kapitol, z nichž sedm doplňují krátké kreslené
příběhy a návrhy aktivit pro práci se žáky ve třídě.

učitelé SŠ

Příručka může být využívána v rámci mediální nebo multikulturní výchovy
na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní
migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi
mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i
aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví.

Odkaz na publikaci zde

Bližší informace zde

Praha

Labyrint migrace

semináře

učitelé

Cílem dvoudenního kurzu s akreditací MŠMT je seznámit účastníky s hlavními
otázkami spojenými s tématem migrace: Proč lidé migrují? Jaké to je být
migrantem? Příčiny a důsledky migrace, souvislosti mezi globalizací a
novodobou migrací, hlavní migrační proudy v současném světě, přínosy a
rizika spojená s migrací.

Praha

Uprchlíci před
tabulí

semináře

učitelé

Seminář seznámí učitele s teorií i praxí migrace a s vybranými údaji, které se
týkají současného migračního pohybu. Aktivity jsou postaveny na vlastních
zkušenostech a prožitcích žáků. Žáci tak poznají své postoje k tématu migrace.

Bližší informace zde

Praha

Mé jméno není
uprchlík / Uprchlíci
v Zaatarí

beseda

žáci

Beseda s lidmi, kteří se setkali s uprchlíky v Iráku a Sýrii v uprchlických
táborech.

Bližší informace zde

Praha

Hello Czech
Republic. Doma
v nové zemi.

publikace

učitelé 2. st.
ZŠ a SŠ

Metodická příručka je určena zejména pedagogům ZŠ a SŠ, kteří pracují s
tématy uprchlictví, identita, předsudky, stereotypy či zajištění bezpečného
prostředí ve škole. Příručka obsahuje třináct aktivit. Její součástí je
komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí.

Odkaz na publikaci zde

Organizace Místo
META –
Společnost pro
příležitosti
mladých
migrantů

META –
Společnost pro
příležitosti
mladých
migrantů

Multikulturní
centrum Praha
- MKC

Multikulturní
centrum Praha
- MKC

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům OPU

Praha

Název

I Jan Amos chodil
do školy v cizině

Typ

semináře

Cílová
skupina

Anotace

Odkaz

žáci

Cílem workshopu je přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který
začíná žít, studovat či pracovat v nové (cizí) zemi. Také se zamyslet nad
způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na
začleňování spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem - do školního
prostředí. Součástí dvouhodinového workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s
cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel.

Bližší informace zde

Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až
třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské. Carly je animovaný
film vypravující příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností
ocitne na útěku z domova. Film seznamuje nenásilnou formou malé diváky s
osudy uprchlíků a je východiskem pro různé aktivity nejen na téma migrace.
Součástí výukového materiálu je i metodická příručka pro učitele usnadňující
práci s filmem, která nabízí i aktivity na téma hodnoty, emoce a tolerance.

Bližší informace zde

Praha

Putování s Carly

film

žáci, učitelé

Praha

"Nevím, co
budeme zítra jíst."
Uprchlíci před
nacismem v Praze

aktivita

žáci

Praha

Praha

V našem městě se
má stavět mešita?

Migrace a my

semináře

semináře

Během interaktivního tříhodinového programu pořádaného Multikulturním
centrem Praha a Oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
budou studenti v okolí Václavského náměstí pracovat s dobovými články,
fotografiemi a příběhy pamětníků.

Bližší informace zde

učitelé

Simulační hra je určena pro pedagogy SŠ, SOŠ, SOU a gymnázií, kteří mají
zájem prohloubit své znalosti v nových trendech interkulturního vzdělávání,
osobnostně-sociální výchovy, zážitkové pedagogice a seznámit se s inovativní
metodou rolové hry - simulace. Tuto metodu mohou účastníci přenést do
vlastní výuky a využívat ji při dalších o různých tématech dle vlastních potřeb.
Účastníci si na příkladu výstavby mešity ve fiktivním městě sami vyzkouší
debatovat o tématu z různých úhlů pohledu.

Bližší informace a
objednávka na emailu
global.edu@mkc.cz

učitelé

Cílem akreditovaného kurzu je získání znalostí o problematice migrace do ČR a
fenoménech s ní spojených, zejména s xenofobií a rasismem a tématem
respektování, dodržování a ochrany lidských práv a rozvoj schopnosti učitelů
začleňovat problematiku migrace do ČR do různých vzdělávacích oblastí a
konkrétních ŠVP jednotlivých škol. Účastníci kurzu dále získají a rozvinou
znalosti o interaktivních metodách práce a dovednosti, které usnadní zavedení
interaktivních metod do výuky.

Bližší informace zde

Organizace Místo

Název

Typ

Cílová
skupina

Anotace

Odkaz

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům OPU

Praha

Dílna o zemi
původu

semináře

žáci

Interaktivní přednáška pro žáky základních a středních škol.

Bližší informace zde

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům OPU

Praha

Migrace, lidská
práva

semináře

žáci

Interaktivní přednáška pro žáky základních a středních škol.

Bližší informace zde

Praha

Multikulturní den

semináře

žáci

Interaktivní přednáška pro žáky základních a středních škol.

Bližší informace zde

Praha

Extremismus

semináře

žáci

Interaktivní přednáška na různá témata pro žáky základních a středních škol.

Bližší informace zde

Poradna pro
integraci

Praha

Kurz
interkulturních
dovedností

semináře

učitelé

Kurz se věnuje základním informacím o cizincích v Česku (druhy pobytů,
statistické údaje, legislativa). Dále se věnuje tématům jako je interkulturní
komunikace, kulturní rozdíly a charakteristikám a specifikům nejčastěji
zastoupených skupin cizinců.

Bližší informace a
objednávka na emailu
praha@p-p-i.cz.

Poradna pro
integraci

Praha

Kurz specifických
interkulturních
dovedností

semináře

žáci, učitelé

Kurz se věnuje charakteristikám a kulturním specifikům cizinců pocházejících
ze zemí, jako je například Vietnam nebo Balkánské státy.

Bližší informace a
objednávka na emailu
praha@p-p-i.cz.

Sdružení pro
integraci a
migraci (SIMI)

Praha

Můj svět

komiks

žáci

Praha

Online
encyklopedie
migrace

online
encyklopedie

žáci, studenti,
učitelé

Organizace pro
pomoc
uprchlíkům OPU
Organizace pro
pomoc
uprchlíkům OPU

Univerzita
Karlova

Publikace obsahuje čtyři příběhy uprchlíků, které jsou doplněné o fotografie ze
Odkaz na publikaci zde
zemí, odkud uprchlík pochází. Příběhy jsou zpracovány formou komiksu.
Popularizační výkladová encyklopedie přibližuje souvislosti migrace a
zprostředkovává porozumění důvodům, proč lidé opouštějí své domovy. Její
čtivá a interaktivní forma založená na krátkých, srozumitelných heslech a
komentářích chce oslovit laickou veřejnost a je využitelná i v kontextu výuky.

http://encyklopedie.or
g/

