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 V dubnu 2014 se konal již třetí seminář pro učitele zapojené do projektu. Tentokrát byla 

hostem Martina Pavlíčková, která si připravila metodický blok o tom, jak pracovat s tématy 

kulturní odlišnosti, myšlenkou europocentrismu a rozvoje jako takového.  

 

 

 Seminář oficiálně ukončil etapu tvorby výukových lekcí a započal jejich pilotování. Od dubna 

do května tak probíhalo zkoušení sedmi vytvořených lekcí, přičemž každá lekce byla 

ozkoušena průměrně pětkrát. V současné době dochází k editování metodik, jejich 

sjednocování a zároveň zapracovávání připomínek z pilotáží. 

 

 

Pilotáž lekce Rozvoj dopravy v průběhu novověku, Masarykovo gymnázium Příbor 

 



 

Pilotáž lekce Otrokářství včera a dnes, Základní škola a mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 

 

 

Pilotáž lekce Příběhy migrace Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk 

 

 Na počátku září se 4 učitelé zapojení do projektu a zástupce z MŠMT zúčastnili mezinárodní 

konference v Italské Senigallii. Učitelé se účastnili několika přednášek, seznámili se s kolegy 

z Rakouska, Itálie a Irska, v rámci workshopu se seznamovali se zatím vytvořenými lekcemi, 

školstvím v zahraničí, různým pojetím globálních témat a jejich začleňováním do výuky. 



 

Mezinárodní konference projektu v Itálii, 6. 9. 2014, sdílení zkušeností pedagogů s tvorbou metodických 

materiálů 

 

 S projektem jsme vstoupili do dalšího školního roku. První setkání projektu ve školním roce 

2014/2015 se odehrálo v říjnu. Proběhlo sdílení zkušeností a informací z konference 

v Senigallii, tvůrčí týmy se rozhodly, jaké témata zpracují do lekcí pro tento školní rok, sdílelo 

se a nakonec proběhla přednáška Pavly Vítové o Blízkém Východě a islámu, a to z hlediska 

historie i současnosti. 

 

 

 V říjnu 2014 se také uskutečnila exkurze do Zlína, kde právě slavilo Centrum pro integraci 

cizinců 5 let své činnosti. Migrace se totiž ve výzkumu ukázala jako téma, které je velmi 

aktuální, zajímavé a ke kterému by žáci i učitelé rádi získali více informací i vlastních zážitků. 

Učitelé i žáci ze škol zapojených do projektu se tak dopoledne setkali s migranty z Vietnamu a 



Mongolska, kteří vyprávěli o svých zkušenostech a přidali zajímavé informace o zemích svého 

původu. Odpoledne pak na středoškoláky a pedagogy čekala přednáška o práci integračních 

center a integraci cizinců v ČR a mladší žáci si vyzkoušeli hry z různých zemí světa a prohlédli 

si výstavu Jindřicha Štreita s příběhy cizinců žijících v ČR. 

 

Exkurze s tématem Migrace a situace cizinců v ČR, Centrum pro integraci cizinců Zlín. 


