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Vzdělávací workshop „Romové – historie, současnost“
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Autorka textu a fotografií: Iva Sonnbergerová

Po prázdninové pauze pokračuje ICM – Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště
CPDM, o.p.s. Český Krumlov, v aktivitách celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
Ve čtvrtek 22. září se uskutečnil v NZDM Bouda vzdělávací workshop „Romové – historie,
současnost“.
Programu, který trval pět hodin, se účastnilo 20 studentů Střední zdravotnické školy v Českém
Krumlově a jeden pedagog.
Studenti se díky lektorce Muzea romské kultury Mgr. Evě
Dittingerové dozvěděli více informací o tom, jak to bylo s Romy
před II. světovou válkou, během ní a jak je to s nimi dnes.
Tyto informace se nedozvídali studenti pouze pasivní formou,
ale též pomocí příběhů, prostřednictvím malby, živého obrazu,
fotografií, diskuze atd.
Účastníci vzdělávacího programu také shlédli dokument
s jednotlivými příběhy lidí, kteří byli posláni do koncentračních táborů a tuto hrůzu přežili, aby o
tom všem mohli zanechat informace pro další generace.
Součástí workshopu byla též diskuze, kde studenti mohli
zaujmout své postoje a pak sdělovat své názory ostatním.
Studenti se na tomto vzdělávacím workshopu dozvěděli mnoho
nových věcí, které o Romech doposud nevěděli. Ale také to, že
se mezi Romy, kteří této „menšině“ nedělají zrovna dobré
jméno najde i mnoho vzdělaných a velmi nadaných lidí.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ pokračuje svou druhou,
podzimní částí těmito dalšími aktivitami až do počátku prosince:
Interkulturními workshopy
Promítáním dokumentů o holocaustu s následnou
besedou s panem Stanislavem Motlem
Výstavou „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima
dětí“, kterou nám pro potřeby projektu zapůjčuje
Židovské muzeum v Praze
Vzdělávacími workshopy „Hanin kufřík“, „Badatel a „My a oni – Antisemitismus a
moderní společnost“
Besedami s panem PhDr. Zdeňkem Zbořilem a Mgr. Kamilem Činátlem Ph.D.

Filmovým minifestivalem
Více informací o projektu a jeho jednotlivých 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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