
Sdružení občanů zabývajících se emigranty 

zve základ
ní školy k účasti v projektu 

„ČEŠTINOU PROTI XENOFOBII“, který n
abízí:

INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY: 

Kritickým přijímáním informací 

proti předsudkům a xenofobii



INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY: 
Kritickým přijímáním informací proti předsudkům a xenofobii 
Média představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. V dnešní době plné kontroverze 
a rozmanitosti typů médií není jednoduché se vyznat v přijímaných informacích. Zvláště sociální média před-
stavují pro dnešní mládež druhou životní realitu, ve které tráví velkou část svého života. Z mainstreamových 
médií se mnohdy dovídáme pouze negativní a stereotypní zprávy o cizincích. Všechny tyto zprávy mají obrov-
ský vliv na utváření názorů a hodnot zvláště mladých lidí ve věku, kdy si utvářejí vlastní identitu, což v koneč-
ném důsledku ztěžuje proces integrace cizinců v ČR. V rámci zvyšování informovanosti žáků a tím i formování 
každého jedince k dosahování tolerantní občanské společnosti nabízí SOZE (Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty) interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně základních škol tematicky zaměřené na masová a soci-
ální média. Zkušení lektoři za využití interaktivních technik (diskuze, využití audiovizuálních pomůcek, tisku, 
fotografi í, interaktivních her, skupinových aktivit) naučí žáky zpracovávat a vyhodnocovat podněty přicháze-
jící z médií ve smyslu analýzy přijímané informace, kritického posouzení její důvěryhodnosti a rozvoje citlivosti 
vůči stereotypním a předsudečným sdělením. 

Časová dotace workshopu: 4 vyučovací hodiny

METODICKÉ ZAŠKOLENÍ PEDAGOGŮ
Workshopům předchází jedna vyučovací hodina věnovaná metodickému zaškolení pedagogů, kteří budou 
do workshopů aktivně zapojeni. Po ukončení pilotních workshopů bude vytvořena metodika, kterou budou 
moci nadále využívat ve výuce s dalšími žáky.

DOUČOVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY – CIZINCE
Máte-li ve škole žáky cizince, kteří potřebují zlepšit úroveň češtiny, nabízíme doučování dle individuálních 
potřeb jednotlivce. Možná je skupinová i individuální výuka.

Cíle projektu:
Informovat žáky:
O reálném obrazu cizinců v ČR
O masových a sociálních médiích – jak kriticky přemýšlet o přijímaných informacích, rizika i pozitivní využití 
sociálních médií
Zvyšovat jazykové a komunikační kompetence žáků-cizinců
Zvyšovat odborné a pedagogické kompetence pedagogů

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a jsou fi nancovány Ministerstem školství, mládeže a tělovýchovy.

SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nezisková organizace dlouhodobě působící v oblastech 
integrace cizinců v České Republice. Naším posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců 
formou bezplatného právního, sociálního a psychologického poradenství, realizace volnočasových a vzdělávacích pro-
gramů. Ve vztahu k majoritě, ve snaze odbourávat projevy nedůvěry, nesnášenlivosti a xenofobie a posilovat ve veřej-
nosti vědomí lidských práv a právního státu, působíme prostřednictvím organizování osvětových a informačních před-
nášek, výstav, seminářů a národních kulturních večerů. Významnou částí odborné činnosti je účast na práci odborných 
komisí na národní i mezinárodní úrovni, v aktivní participaci na legislativním procesu a ve vypracování odborných studií, 
expertíz a doporučení.

Pro bližší informace kontaktujete:
V Olomouckém kraji: Tereza Malochová:  malochova@soze.cz, 585 242 535, 608 915 159
V Jihomoravském kraji: Monika Nevrlá: nevrla@soze.cz, 545 213 643, 736 181 326
www.soze.cz


