Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
Název projektu

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Na jedné lodi

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.06/02.0014

Název příjemce

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest,
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia
2 647 390,- Kč

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

1. 12. 2009 - 30. 6. 2012
Všichni jsme na jedné lodi
Lektorky Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia
navštěvují od září 2010 základní školy v jižních Čechách s
cyklem výukových programů z projektu Na jedné lodi. V
průběhu cyklu se žáci učí pohlížet na rozdílnosti mezi lidmi
jako na přirozenou součást svého života a hledat v této
rozmanitosti příležitost k vzájemnému obohacení.
Programy jsou vedeny interaktivní formou, kde má každý žák
možnost svobodně vyjádřit svůj názor, přičemž ostatní
naslouchají a řečené reflektují. Kromě diskusních aktivit si žáci
osvojené znalosti a dovednosti vyzkouší i prakticky
prostřednictvím různých činností a her. Tematicky se projekt
věnuje vnímání různých skupin lidí (věkových, profesních,
národnostních, zájmových atd.) většinovou společností. Žáci
jsou vedeni k uvědomění si znatelné rozmanitosti mezi lidmi,
kteří zdánlivě spadají do stejné skupiny.
Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění realizace
Multikulturní výchovy na školách v Jihočeském kraji, kterou je
každá škola povinna zařadit do svých osnov. Pedagogové se
mohou účastnit školení, využívat metodické materiály,
navštěvovat nově otevřenou knihovnu nebo se dovídat o
novinkách z této oblastí prostřednictvím emailového
Infoservisu. Aktivity projektu jsou pro všechny zúčastněné
zdarma díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.

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

Od září roku 2010 do konce roku 2011 se projektu zúčastnilo
54 tříd základních škol Jihočeského kraje s celkovým počtem 1
135 žáků. Na poslední etapu projektu je plánována spolupráce
s dalšími 6 třídami Jihočeského kraje.
Metodickou podporu získalo do prosince roku 2011 celkem
100 pedagogických pracovníků. Na období leden až červen
2012 jsou pro pedagogické pracovníky plánovány workshopy
týkající se problematiky šikany a extremismu.
Projekt napomáhá především k vytváření multikulturně
otevřeného prostředí, s důrazem na porozumění, respekt a
toleranci mezi lidmi.
http://www.cegvcassiopeia.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRSall&rstema=61
Ing. Bianka Machová, machova@cegv-cassiopeia.cz
+420 725 515 994

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

