
Multikulturní centrum Praha vás srdečně zve na workshop

V NAŠEM MĚSTĚ 
SE MÁ STAVĚT MEŠITA?!
Simulační hra ve výuce jako prostředek pro nahlížení tématu 

z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance

Mgr. Blanka Kissová
Vystudovala Sociální antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Par-
dubice a pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně 
základních škol v Centru celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity. 
Dlouhodobě pracovala v sociálních službách pro Komunitní centrum Ma-
ják v Orlové (služba sociální asistence v rodinách). Je lektorkou dílen 
zaměřených na prevenci xenofobie a rasismu na SOŠ a SOU.

Mgr. Lenka Krejčová
Vystudovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor 
učitelství náboženství, etiky a filozofie, je lektorkou a metodičkou primární 
prevence a globálního rozvojového vzdělávání. Dále působí jako koor-
dinátorka lektorských aktivit v organizaci Insaan: Česko-arabské centrum 
kulturního dialogu, kde v současné době spolupracuje na projektu Chari-
ty ČR „Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu“.
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LEKTORKY

zdarma

8.30–13.30 hodin

Workshop je určen pedagogům SŠ, SOŠ, SOU a gymnázií
zejména aprobace humanitních předmětů, jako jsou 

základy společenských věd, dějepis, zeměpis, český jazyk apod.

Projekt byl podpořen z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, České rozvojové agentury 
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Workshop je představením a praktickou ukázkou metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby meši-
ty a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyva-
teli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity z pohledu zástupců různých názorových stran.

Na workshopu bude prostor pro sdílení zkušeností, vedení reflexe i podporu využití této metody ve výuce.

…zveřejnění záměru postavit novou reprezentativní mešitu ve městě vyvolalo vlnu nevole a několik zájmových 
skupin rozpoutalo o výstavbu mešity spor. Starosta města uspořádal Kulatý stůl, který je možností, jak nad té-
matem otevřeně debatovat a zklidnit vášnivé emoce, které město ovládly…

Přihlášky je nutné vyplnit nejpozději do 30. 11. 2016 ZDE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKxdlGh6_cB-Bx3j6yuZ3EzZVG3iK0larRpugjXSYrO9hgMQ/viewform?c=0&w=1

