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Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ se pomalu chýlí ke konci
Tisková zpráva ze dne 22. října 2016
Autorka textu a fotografií: Iva Sonnbergerová
Celoroční projekt „Multikulturní svět kolem nás“, který realizuje projektové pracoviště
ICM – Informační centrum pro mládež, intenzivně pokračoval od konce října řadou
dalších aktivit.
V období od 31. října – 21. listopadu se uskutečnily v rámci tohoto projektu tyto
aktivity:

Výstava „Cigán sa ně prevelice lúbí…“
Od 31. října do 11. listopadu byla v prostorách
Městské galerie v Horní ulici 155 (areál Městské
knihovny) ke shlédnutí výstava „Cigán sa ně
prevelice lúbí…“. Výstava byla veřejnosti otevřena
v pracovních dnech od 14:00 do 17:00 hodin.
Bohužel školy, které mohly tuto výstavu
v dopoledních časech se svými žáky a studenty
navštívit, tuto možnost nevyužily. Alespoň malá
část občanů (18 osob) města Český Krumlov a
jejich návštěvníků na tuto výstavu zavítala.

Vzdělávací workshop „Badatel“
Ve čtvrtek 3. listopadu se v NZDM Bouda
uskutečnil vzdělávací program Židovského muzea
v Praze „Badatel“.
Workshop byl interaktivní alternativou přednášky
zaměřenou na tradice a zvyky Židů. 23 žáků 7. A
spolu s paní učitelkou ze základní školy T. G.
Masaryka v Českém Krumlově se od lektorky
z Židovského muzea v Praze Mgr. Zuzany
Pavlovské nejprve dozvědělo mnoho zajímavých
informací o těchto tradicích, zvycích a též o tom, co tyto svátky a zvyky pro tuto
komunitu lidí znamenají.
Poté se žáci rozdělili do pěti skupin a každá skupina po čase, který měli na přípravu
a mohli si z pracovních listů s texty a obrázkového materiálu vyčíst informace o
vybraném zvyku, či svátku, případně se zeptat lektorky workshopu, předvedla svým
spolužákům za pomoci zapůjčených tématických rekvizit (judaika) scénku. Každá
scénka byla doplněna o informace, proč se tento zvyk / tradice slaví právě takto a
proč jsou k tomu důležité ty, či ony pomůcky.

Výstava „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských
dětí“
Výstava „Neztratit víru v člověka – Protektorát
očima židovských dětí“ pokračovala v týdnu od 7.
do 11. listopadu na Gymnáziu, SOŠE a SOU
v Kaplici. Kde ji krom studentů této školy
navštívilo i několik školních kolektivů ze
základních škol v Kaplici a okolí.
Vybraní studenti gymnázia si načetli a naučili se
informace k jednotlivým panelům výstavy a svým
spolužákům a dalším zájemcům o výstavu dělali průvodce s komplexním výkladem.
Výstavu v tomto týdnu navštívilo cca 112 žáků a studentů.
Z Kaplice se výstava přesunula na Gymnázium v Českém Krumlově, kde bude ve
dnech od 21. listopadu do 2. prosince k vidění nejen pro studenty této školy, ale též
pro případné další zájemce z řad dalších základních a středních škol, ale též
veřejnosti po předchozí domluvě. I zde vybraní studenti budou dělat průvodce touto
výstavou.
Tohle červené bych vynechal – je to všeobecná tisková zpráva
Mgr. Jaroslavu Královi, který je pedagogem na obou gymnáziích děkujeme za jeho
zájem o výstavu a další aktivity v rámci projektu „Multikulturní svět kolem nás“.
Gymnáziu, SOŠE a SOU v Kaplici a Gymnáziu v Českém Krumlově tímto děkujeme
za zapůjčení prostor pro tuto výstavu.
Výstavu zapůjčilo Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Vzdělávací workshop „My a oni – Antisemitismus a moderní
společnost“
Programu se 8. listopadu zúčastnilo 34 studentů
se
dvěma
pedagogy
z českokrumlovského
gymnázia.
Workshop se věnoval fenoménu antisemitismu a
soustředil se zejména na moderní antisemitismus
v období od druhé poloviny 19. století až do
současnosti.
Studenti pracovali s dobovými články, antisemitsky
laděnými literárními texty a s celou řadou též takto
laděnými karikatur.
Jejich úkolem bylo zjistit, jak antisemitismus jako ideologie funguje a na jakých
principech stojí. Studenti by po absolvování tohoto programu měli být schopni kriticky
zacházet nejen s dobovými prameny, ale i se současnými zprávami, vztahujícími se k
menšinám.
Na závěr workshopu byl účastníkům pomocí prezentace představen historický vývoj
nenávisti vůči Židům od starověkého antijudaismu až k modernímu antisemitismu.

Filmový minifestival
Pro tento Filmový minifestival, který probíhal ve
dnech od 14. do 16. listopadu byly vybrány tyto
filmy: Síla lidskosti – Nicholas Winton, Zatajené
dopisy a Sedm písní pro dlouhý život.
V pondělí 14. listopadu dokument „Síla lidskosti“ o
Nicholasu Wintrovi shlédlo nejprve v čase 8:30 –
10:00 hodin 20 žáků ze 7. třídy ZŠ T. G. Masaryka
v Českém Krumlově a jejich paní učitelka.
V dalším čase, tentokrát 10:30 – 12:00 hodin tento
dokument shlédlo 29 žáků 9. třídy ZŠ Plešivec, též z Českého Krumlova se dvěmi
pedagogy.
Po dokumentu následovali doplňující informace a též otázky směrem k žákům, které
se z dokumentu mohli dozvědět, takže pro toho, kdo dával pozor, tyto otázky vůbec
nebyli těžké.
Bohužel o další dva nabízené a též zajímavé dokumenty nebyl ze strany škol zájem.

Interkulturní workshop
Další „Interkulturní workshop“ se uskutečnil 15.
listopadu v ZŠ Vyšší Brod. Tohoto workshopu se
účastnilo 16 žákům 9. třídy s paní třídní učitelkou.
Účastníci získali neformálními aktivitami informace o
tom, co jsou to předsudky.
Každý z nás, ať chce, nebo ne si vytváří domněnky/
předsudky, ale jen na každém z nás záleží zda s nimi
budeme dále pracovat a nebo nám postačí tato neobjektivní, počáteční informace.
Třída na vybraných úkolech spolupracovala buďto dohromady a nebo v různě
obměňujících se skupinách.
Tato třída nejprve z lektorek měla respekt a držela si je „dál od těla“, též moc
nechtěla komunikovat, ale v průběhu aktivit se tento blok začal pomalu zmenšovat.
Dokonce nám žáky bylo řečeno, že se nyní již baví všichni spolu ve třídě a nejsou
rozděleni na skupinky o přestávkách jako dříve a že již spolu komunikují i jinak než
jen přes písmenka prostřednictvím SMS zpráv.
Při zpětné vazbě na závěr „Interkulturního workshopu“ deváťáci tento program
hodnotili pozitivně. Ale přiznali, že nevěděli nejprve, co od lektorek a od programu
očekávat a proto byli ze začátku opatrní a nedůvěřiví.
Na otázku, zda by ještě někdy na podobnou aktivitu šli, když již nyní ví, jak to
probíhá, tak všichni jednohlasně řekli, že ano.
Což samozřejmě lektorky workshopu potěšilo.

Workshop s knihou Pohrátky
Lektorka workshopu „Pohrátky“, Pavla Krátká
představila 29 dětem z družiny při ZŠ Pohůrecká
v Suchém Vrbném u Českých Budějovic ve středu 16.
listopadu interaktivní formou tuto knížku.
Děti ve svých představách a s pomocí lektorky
cestovali s pavoučkem Vinckem po světě a zkoušeli
se dorozumívat v cizích zemích pomocí jazykově pohybové dílny.
Děti dostaly minilekci například francouzštiny,
portugalštiny….
Prostřednictvím cvičení na zapamatování a propojování hemisfér si vyzkoušely, jak
se dá učit nejen jazyk. Následovalo společné vymýšlení příběhu s výrazy z
vybraných jazyků.
Dětem i paní družinářce se workshop velmi líbil a všichni si ho moc užili.

Beseda s politologem PhDr. Zdeňkem Zbořilem
V pondělí 21. listopadu se v přednáškovém sále
Gymnázia v Českém Krumlově uskutečnily dvě
besedy s PhDr. Zdeňkem Zbořilem – historikem,
indonesistou a politologem.
Obou besed se účastnili studenti krumlovského
gymnázia. Na první besedu přišlo 47 studentů II.
ročníku a dva pedagogové.
Druhé besedy se účastnili studenti IV. ročníku
v počtu 28 a jeden pedagog.
Témata besed byla násedující: Srážka civilizací, válka kultur. Politický extrémismus,
náboženský fanatismus.
Studenti se od pana doktora dozvěděli hodně zajímavých informací. Ale též sami
měli dotazy, například jak vidí politickou situaci po volbách v USA s výhrou
prezidentských voleb Donalda Trumpa. Jaký bude mít dopad na Evropu, potažmo
Evropskou unii změna prezidenta USA. A též se dostalo i na téma lidských práv
apod.
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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