Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

CZ.1.07

Oblast podpory

Číslo projektu

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.2.10/02.0037

Název příjemce

Ostravská univerzita v Ostravě

Celková alokovaná částka

4.513.816,-

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

26. 11. 2009 - 29. 02. 2012

Název projektu

Cílem projektu je pomoci žákům základních škol a víceletých
gymnázií pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s
individuálními zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a
odlišné projevy sociokulturních vzorců. Díky získaným
poznatkům si žáci i pedagogičtí pracovníci budou uvědomovat
neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s
demokracií, vnímat multikulturalitu jako prostředek
vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a
aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za
to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem
různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství,
sociálního původu či sexuální orientace. Naučí se aktivně čelit
projevům amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a
rasismu. V průběhu projektu se budou žáci zpracovávat úkoly a
výstupy z probíraných témat, aktivně zabývat problematikou
národnostních menšin (obzvláště Romů) a cizinců žijících na
území naší republiky, získají poznatky o subkulturách a postoji
společnosti k nim, seznámí se a budou řešit úkoly z oblasti
gender problematiky. Pedagogičtí pracovníci škol budou v
těchto tématech systematicky vzděláváni. Budou realizovány
projektové dny, v rámci nichž se jednotlivá témata budou
prolínat do všech předmětů během celého dne. Součástí
projektu bude pořádání výstav žákovských prací, které během
realizace vzniknou a pořádání kulturních vystoupení s
multikulturní tématikou. Zpracování jednotlivých témat se

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

odrazí rovněž v inovaci ŠVP v oblasti multikulturní výchovy.
http://www.mecops.cz/projekt-jeden-svet.php
Mgr. Stanislav Dlouhý
stanislav.dlouhy@osu.cz, 597091197

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

