
 

 

 

Pozvánka na kurz 
 

Multikulturní výchova 
(prezenční setkání a e-learningové studium) 

 

Určeno pedagogickým pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK, SVČ) a pracovníkům NNO 
pracujícím s dětmi a mládeží. 

Lektoři: MUDr. Jiří Ježek, Irena Peková 

 

Termín konání:   13. září až 4. říjen 2013 

 Místo prezenčních setkání:  13. – 14. září 2013 – Šumperk, hotel Sport (ubytování a strava v ceně kurzu) 

4. říjen – Praha 10, NIDM - Sámova 3 (oběd a občerstvení v ceně kurzu) 

 

Plná cena:   4550,- Kč 

Dotovaná cena:  1500,- Kč (pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání – ŠD, ŠK, 
SVČ – a pracovníky NNO pracující s dětmi a mládeží – včetně dobrovolníků, které konkrétní NNO na kurz vyšle – 
např. vedoucí oddílů, spolupracující studenti apod.) 

Osvědčení: Kurz je akreditovaný. Po absolvování kurzu obdrží účastník, který vyplnil vstupní i výstupní evaluační 

dotazník, poštou osvědčení. 

 
Cíl vzdělávacího programu: 
Důraz je kladen na rozvoj schopností přijímat a respektovat příslušníky odlišných sociokulturních skupin, porozumět 
jim a vidět hodnotu a přínos jejich interakce s majoritní skupinou. Zdůrazněna je potřeba výchovy k toleranci, solidaritě 
a hlubšímu vzájemnému porozumění, nutnost práce s odlišnými sociokulturními komunitami a snaha o jejich zapojení 
do naší společnosti. 
 
Cílem prvního (dvoudenního) setkání prezenčního kurzu je seznámení účastníků se základními informacemi o problematice multikulturality, cíli a 
podstatou vzdělávacích programů pro děti a mládež v této oblasti a s metodikou přípravy a realizace pilotáže vzdělávacích programů. Cílem e-
learningového kurzu v mezidobí dvou setkání prezenčního kurzu je další příprava a následná realizace vzdělávacího programu pro děti a mládež 
nebo pracovníky pracující s dětmi a mládeží, resp. pilotního vzdělávacího programu v oblasti multikulturality. Cílem druhého setkání prezenčního 
kurzu je zhodnotit dosavadní přípravu vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe a dopracovat je do konkrétní podoby využitelné v praxi. 

Absolvent: 

 má znalosti o základní filosofii a podstatě problémů v oblasti multikulturality 

 má znalosti o jednotlivých konkrétních tématech a skupinách, 

 získá vlastní zkušenost s danou problematikou prostřednictvím zážitkového sebezkušenostního workshopu k vlastním postojům identity a 
odlišnosti 

 je si vědom efektivity různých motivačních prvků a přístupů v posilování pozitivního multikulturního myšlení a postoje u dětí a mládeže 

 má kompetence k ovlivňování postojů dětí a mládeže v této oblasti 

 osvojil si základní postupy a zásady pro tvorbu vlastních vzdělávacích programů a realizaci pilotních kurzů v oblasti multikulturní výchovy 
v zájmovém a neformálním vzdělávání (příprava, řízení, monitoring a evaluace pilotních programů) 

 umí vytvořit vlastní vzdělávací program ve formě projektu 

 je schopen využívat e-learningové prostředí jako zdroj informací a nástroj vzájemné komunikace 
 

Přihlašování: Nejprve elektronicky na adrese: http://vm.nidm.cz. Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se, obdržíte 
jméno a heslo, pod kterým vstoupíte do systému. Kliknete na název kurzu Multikulturní výchova, vyplníte vstupní 
evaluační dotazník vzdělávací akce. Vygenerovanou přihlášku vytiskněte a potvrzenou vedoucím organizace + 
razítkem vysílající organizace pošlete poštou na adresu: NIDM, Svatava Šimková, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. 
246 088 272, 774 739 195. Kurz je dotovaný a bez potvrzené přihlášky Vám nebude poskytnuta sleva. 
Platbu lze provádět v hotovosti při zahájení kurzu nebo převodem na účet na základě námi vystavené faktury. 
O fakturu žádejte s uvedením přesné adresy (v případě platby konkrétní osobou) nebo s uvedením přesné 
fakturační adresy + IČ (v případě platby vysílající organizací) na adrese: svatava.simkova@nidm.cz. Na tuto 
adresu se můžete obracet také se svými dotazy. 

   
Mgr. Svatava Šimková, oddělení neformálního vzdělávání NIDM 

mailto:svatava.simkova@nidm.cz

