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Interkulturním workshopem pokračoval v pondělí 6. června celoroční projekt
„Multikulturní svět kolem nás“, který připravilo ICM – Informační centrum pro mládež,
projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
Programu, který trval šest hodin, se účastnilo 18 studentů kvarty z Gymnázia, SOŠE
a SOU Kaplice a jeden pedagog.
Program začal již na autobusovém nádraží, hned po výstupu z autobusu. Zde
studenti obdrželi první úkol z celkových tří, které byly určeny ke splnění cestou
z nádraží do klubu Bouda, kde pak workshop pokračoval svými hlavními aktivitami.
Prvním úkolem bylo zamyslet se nad tím, jakými dopravními prostředky se přepravují
lidé v různých koutech světa. Dále se studenti měli rozdělit do přibližně stejných 4
skupin a namalovat, případně popsat, jak vypadají dopravní prostředky například v
Africe, na Sibiři… Druhým úkolem „na cestě“ bylo zjistit od cizinců, které potkají,
odkud pocházejí a najít zastoupení co největšího počtu zemí.
Třetí úkol byl plněn na parkovišti v Jelení zahradě, kde měli studenti za úkol dle
státních poznávacích značek zjistit, z jakých různých zemí jsou zde zaparkovaná
auta. Posledním úkolem bylo dojít do areálu na „Špičáku“, kde sídlí CPDM, o.p.s..
Zde již byla připravena hlavní část interkulturního
workshopu. Nejdříve proběhlo prvotní seznámení
s lektorkami,
které
účastníky
seznámily
s programem
interkulturního
workshopu
a
s aktivitami projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
Hlavními tématy programu workshopu byla
prevence xenofobie a rasismu, odbourávání
zažitých stereotypů a předsudků prostřednictvím
zážitkových metod. Studenti se zamýšleli nad tím, co jsou předsudky, že je má každý
z nás a „co s tím…“ U některých aktivit workshopu se museli účastníci jasně
rozhodovat a v diskusi obhajovat svoje postoje a názory. Velmi zajímavé byly
výstupy výtvarného úkolu, kdy jednotlivé skupiny studentů měly, prostřednictvím
koláže, ztvárnit typického Čecha, Američana, Afričana a Asiata a pak svůj výtvor
před všemi odprezentovat.

Studenti též navštívili „Šalamounovu multikulturní
čajovnu“, kde se mohli občerstvit čajem, ale též
zde mohli na „šalamounské“ otázky odpovídat. A
to pouze prostřednictvím kartiček ANO, NE.
Případně se mohli někoho na něco doptat. Třeba
proč dal dotyčný zrovna kartičku ANO nebo NE.
Aktivity měly za cíl ukázat účastníkům, jak se nad
stereotypy zamyslet a jak je v sobě měnit.
Po prázdninové pauze bude projekt „Multikulturní
svět kolem nás“ pokračovat až do počátku
prosince - například výstavou „Neztratit víru
v člověka – Protektorát očima dětí“, kterou nám
pro potřeby projektu zapůjčuje Židovské muzeum
v Praze. Tato výstava bude ke shlédnutí v Městské
galerii v Českém Krumlově v období od 10. do 21.
října.
Následovat budou interaktivní programy určené
opět žákům a studentům „Hanin kufřík“, „Badatel“ a další programy. Více informací o
projektu a jeho aktivitách naleznete na webové stránce www.cpdm.cz (Multikulturní
svět kolem nás).
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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