Anotace projektu:
Projekt Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu budou v
šesti pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti
začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k
udržitelnému rozvoji.
Koordinátorem projektu a příjemcem dotace je Osvětová beseda, o.p.s., ředitelka Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
(reditelka@osvetovabeseda.cz, www.osvetovabeseda.cz
www.facebook.com/osvetovabeseda.cz).
Součástí projektové spolupráce je mimo jiné vytvoření manuálu pro začleňování žáků s OMJ od příchodu dítěte s
OMJ, co s ním dělat, jak postupovat, kdo, co, co dát rodičům apod. Příručka je k dispozici pro celý pedagogický
sbor i rodiče se všemi informacemi, kontakty atd. Součástí je návrh návazných opatření.
Projekt je dále zaměřen na rozvoj demokratické kultury ve škole. Aktivity jsou určeny pro žáky a učitele. Témata
jsou – návštěva demokratických institucí, výjezd do zahraničí do Evropského parlamentu, projektové dny,
spolupráce mezi školami, peer program, rozvoj žákovského parlamentu, workshopy na téma rovná práva,
udržitelný rozvoj, kritické myšlení, environmentální výchova.
Veškeré aktivity jsou školám nabízeny bezplatně.
V roce 2020/21 se naši učitelé a žáci zapojili do akcí:
1. Networkingový výjezd projektu Odlišnost inspiruje III pro pedagogy, místo Hustopeče, termín 17. 19.9.2020, v programu Exkurze ve výrobě a přednáška o udržitelném podnikání – biovýrobna čajů a
koření Sonnentor v Čejkovicích, kurz DVPP Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
2. Debata studentů s europoslankyní Radkou Maxovou na téma Evropský parlament, práce europoslance,
termín 2.10.10 -12 hodin, G Praha 10 Přípotoční pro studenty 4.ročníků
3. Workshop online pro studenty Rakovina není náhoda – dvouhodinové bloky pro studenty třetích ročníků
4. Workshopy online pro studenty Energie – budoucnost lidstva (energetické zdroje a výhled do
energetické budoucnosti) a Po nás potopa? (udržitelný rozvoj), termín 8.10. dvouhodinové bloky pro
studenty druhých ročníků
5. Workshop online na téma: Jak si udržet optimismus a pozitivní přístup v době covidové s doc. PhDr.
Alenou Slezáčkovou, Ph.D. pro zájemce z řad 1., 2. a 4.ročníku termín 25.2. 10:00 - 11:30

Z reflexí studentů na workshopy
Dnešní beseda s europoslankyní byla velmi obohacují. Díky ní jsem si dnes ujasnil fungování (a zároveň se
dozvěděl nové informace ohledně) Evropské unie. Také mi přišlo mi velmi zajímavé, že nám byla více přiblížena
vnitřní struktura EU. To platí i pro prezentované možnosti pro studenty zajímající se o politiku či přímo čisté
fungování EU. Nejzajímavější mi však přišla struktura frakcí v EU.
Myslím, že s pozitivním myšlením mám teď problém skoro každý a musím říci, že paní Slezáčková mě
namotivovala koukat se na věci méně pesimisticky. Dovedla věci podat jednoduše, a přitom to dávalo smysl a
myšlenky měly hloubku. Věděla, o čem mluví a moc se mi líbil její projev. Byla skvělá a vyzařovala z ní pozitivní
energie.

