
Hledáme lektory/ky dílen 
se zaměřením na prevenci 

nenávistných projevů na internetu

O
 c

o 
bě

ží
? Pro střední školy  

v Praze a ve středních  
a severních Čechách  

máme připravený 
vzdělávací program,  

který se zaměřený 
na budování respektu 

 v online prostředí. 

Program je rozdělený  
do tří interaktivních dílen, 

které na sebe navazují  
a tvoří jeden celek. Každá 

dílna je rozvržena  
na dvě vyučovací hodiny  

a je vedena dvěma  
proškolenými lektory. 

Cílem je, aby žáci uměli 
rozpoznat nenávistné pro-
jevy na internetu a aby byli 
motivováni na ně reagovat 

a věděli jak. Součástí je 
podpora žáků při vedení 
vlastních aktivit vztahují-

cích se k této problematice.

Nabízíme vám 
projektové 

zázemí 
pro přípravu

 na školení

Samozřejmostí 
je metodická 

podpora lektorů

Získáte 
vypracovanou 

metodiku dílen

Odměna 1 000 Kč  
za jednu odškolenou  

dílnu vč. přípravy,  
cesty na místo a zpět

+ úhrada cestovného*

* po absolvování školení
bude s novými lektory uzavřena DPP

#hate

#tolerance

#respekt

#lidskaprava

#ilovemultikulti

#beznenavisti

#oneloveoneworld

#safetyinternet
#freedom

#getinvolvedwithbricks

#minorities

#kebabnebofalafel



STOP NENÁVISTNÝM PROJEVUM

Spolufinancováno programem 
Fundamental Rights and Citizenship 
Evropské unie. 

# účast na 3denním školení, které proběhne 5.–7.2. 2016 v Centru ekologických aktivit Sluňákov  
 u Olomouce (www.slunakov.cz), účast je zdarma a je podmínkou pro spolupráci

#  základní lektorské dovednosti a zkušenosti s vedením/facilitováním seminářů/ workshopů

#  aktivní spolupráci na realizaci dílen na středních školách od února 2016 do října 2016

#  flexibilitu a komunikativnost, schopnost spolupráce ve školitelské dvojici

#  zodpovědnost a spolehlivost

# plynulou znalost češtiny

# administraci spojenou s dílnami (prezenční listina, fotodokumentace, evaluace,  
 pracovní výkazy apod.

# motivaci pro práci s mladými lidmi

# aktivní podporu studentů při vedení vlastních aktivit

# zkušenosti s prací s žáky středních škol je výhodou

CYKLUS DÍLEN: celkem 3 na sebe navazující dílny, jedna dílna trvá 90 min.

CÍLOVÁ SKUPINA: žáci 1.–3. ročníku středních škol v Praze, středních 
a severních Čechách

TÉMATA A OBLASTI ŘEŠENÉ V DÍLNÁCH
stereotypy, hodnoty, role médií, 

nenávist v online prostředí, 
aktivní participace, tolerance,

 dopad hate speech na jednotlivce  
a skupiny

ZPŮSOB REALIZACE
Dílny školí vždy tým dvou školitelů na 

základě připravené metodiky. Školitelé se 
na místo dopravují sami, cestovné se zpětně 
proplácí. Dílny probíhají výhradně ve všední 

dny, obvykle v dopoledních hodinách.

Jak se zapojit?
Máte zájem stát se součástí školitelského týmu?

 Pošlete svůj strukturovaný životopis nejpozději do 8. 1. 2016 na e-mail: lucie.bilderova@mkc.cz.
Vyplňte tuto přihlášku.

Zda jste byli vybráni, Vám dáme vědět do 13. 1. 2016, současně s tím Vám zašleme detaily 
ke školení školitelů. Do té doby doporučujeme si rezervovat termín 5.–7. 2. 2016 , 

neboť účast na školení školitelů je nutnou podmínkou dalšího zapojení do projektu.

Co od uchazečů 
požadujeme?

mailto:lucie.bilderova@mkc.cz
http://bit.ly/1HGuG2o

