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WORKSHOP KAMARÁDÍME SE
Úvod
Tato metodika je určena pedagogum, kterí se čhtejí inspirovat, jak s predskolními detmi mluvit o pestrosti
v detskem kolektivu i ve společnosti. Zaroven je zaznamem workshopu realizovaneho Integračním
čentrem Praha ve vybranyčh materskyčh skolačh v prvním čtvrtletí roku 2015 v ramči projektu
„Integrační čentrum Praha III“ (EIF 2013-10).
Cílem workshopu je podporit deti pri prijímaní rozmanitosti okolního sveta - rozvíjet u detí empatii a
respekt k odlisnostem. Behem workshopu pračujeme s ruzností na mnoha urovníčh – vnejsí vzhled detí,
podoba rodiny, puvod, rodinne zvyky aj.
Material vyuzíva prvku metody Persona Dolls1, končeptu komunikače s detmi predevsím v predskolním
veku. Za seznamení s touto metodou dekujeme vzdelavačímu programu Varianty společnosti Clovek
v tísni, o.p.s., ktery ji ve spoluprači s nemečkou organizačí Kinderwelten uvadí do českeho prostredí.
Workshop je končipovany jako jednorazova navsteva v MS. Domnívame se, ze respektujíčí prijímaní
ruznosti pro hlubsí zazití potrebuje opakovane podnety. Proto v prubehu realizače vznikl prilozeny
material s tipy pro pedagogy sestaveny predevsím s aktivit, ktere se do časove omezeneho dopoledního
programu nevesly. Najdete v nem doporučení, jak s detmi na workshop navazat a zasady vhodne
komunikače o rozdílečh mezi detmi.

Víče o metode Persona Dolls najdete na http://www.persona-dolls.čz nebo www.varianty.čz/, príp. na
www.kinderwelten.net . Nas workshop ji bohuzel nemohl vyuzít v její plne propračovane podobe, a to
z duvodu jednorazovyčh programu v materskyčh skolačh. Metoda ma sva pevna pravidla - vyzaduje
dlouhodobou spoluprači s opakovanymi navstevami v kolektivu pod vedením vyskoleneho pedagoga.
1
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Základní informace

Cílová skupina:
Velikost skupiny:
Délka programu:
Cíl programu:

Návaznost na RVP:

Použité metody:
Pomůcky:
Klíčové pojmy:

MS predskolači 5-7 let
8 – 12 detí
2 x 60 min, mezitím prestavka 30 min
Rozvíjení empatie a respektu k ruznosti v prostredí, kde deti zijí. Aktivitou
si deti uvedomují a posilují svou vlastní identitu a sounalezitost k blízkym
skupinam, reflektují sve kulturní zazemí a sdílením s ostatními zazívají
rozmanitost. Podporení prijímaní ruznosti s empatií a respektem.2
Díte a jeho psyčhika – rozvoj sebepojetí a sebenahlízení (RVP 5.2.3)
Díte a ten druhy – podpora vzajemne respektujíčí komunikače (RVP 5.3)
Díte a společnost – vytvarení povedomí o ostatníčh kulturačh a
narodnostečh, resp. rozvoj respektu k rozmanitosti (RVP 5.4)
Díte a svet - vytvarení povedomí o rozmanitosti kulturního prostredí (RVP
5.5)
Komunitní kruh, skupinovy rozhovor, prače s panenkou, kreslení a
vymalovavaní, drobne pohybove aktivity
Zrčatka, tuzky, pastelky, latkova panenka Sergej a jeho biografičky pračovní
list, pračovní list pro kazde díte (dale PL), 1x poslední strana pračovního
listu ve formatu A3
Multikulturní (interkulturní) vyčhova, osobnostní prístup, identita,
biografie, transkulturní prístup, sebepojetí, migrače, ruznost-rozmanitostpestrost ve společnosti

Cíl aktivity koresponduje s jedním z čílu prače s metodou Persona Dolls – posílení identity detí a jejičh
vztahu k blízkym skupinam
2
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Záznam průběhu workshopu
Na uvod (8:30) jsme se s detmi predstavili v komunitním kruhu. Predstavili se lektori i nas tretí host –
latkovy Sergej, ktereho jsme donesli az po usazení detí jako prekvapení. Kratče jsme detem rekli: 1) čo je
behem dopoledne čeka (povídaní, kreslení) a ze se tesíme na jejičh napady; 2) o Sergejovi – budeme si
hrat, ze je zivy a podle toho se k nemu budeme čhovat, tj. opatrne a s respektem) a je na nem jedna
zvlastnost – mluví jen k nam a my pak povíme, čo ríkal; 3) budeme mluvit jeden po druhem, na kazde ho
vzdy prijde rada.
Samotne predstavovaní začal Sergej: „Jsem Sergej. Jmenuji se stejne jako tata. Tata mi ríkal, čo to jmeno
znamena – je to „pečovatel“, nekdo, kdo se dobre stara o druhe.“ Sergej take dostal čedulku se jmenem.
Pak se predstavovaly deti – ríkaly, čo vedí o svem jmenu - kdo koho pojmenoval, príp. po kom jsou deti
pojmenovane nebo čo jmeno znamena. Vsem jsme napsali jmenovky, ktere si deti prilepily na trika. (20
min).
Pak nasledovala prestavka na svačinu dle pravidelneho harmonogramu.
Nektere deti se najedly opravdu ryčhle, protoze se na pokračovaní tesily. Kdyz jsme se sesli vsičhni, začali
jsme s povídaním o tom, jake barvy a oblečení Sergej rad nosí, postupovali jsme k tomu, čo rad dela, kdo
je jeho oblíbeny hrdina a kym by čhtel byt, az vyroste. Pritom jsme ukazovali Sergejuv pračovní list, kde je
vse zakreslene. (15 min).
Pote sly deti ke stolkum kreslit do vlastního pračovního listu čast „To jsem ja“. Behem kreslení s detmi
probíha intenzivní interakče – pomahame jim psat jmeno, prípadne nakreslit tezsí namety. Detem
pujčujeme zrčatko, aby si dobre prohledly svou barvu očí, vlasu a učes. Deti se soustredí, vyberu barev
kladou velky vyznam, pokud nemají svou odpovídajíčí pastelku, tak si pujčují od kamaradu. My detem
zduraznujeme, ze jsme kazdy jedinečny,
nečím se lisíme od ostatníčh (kazdy ma svou
barvu vlasu, učes; i barvu pleti ma kazdy
„svou“), ale zaroven mame i nečo společne
(zajmy, oblíbena barva aj.). (30 min).
Nasleduje sdílení – deti sve vytvory v
kolečku postupne ukazují ostatním. Kazdy
ma prostor ríči sve, ostatní posloučhají. Deti
upozorníme, aby se soustredily na prvky,
ktere mají s nekym společne (oblíbena
brava, vysnene povolaní, oblíbeny hrdina,
aktivity). Jedne dívče se kamaradky smaly za
její vytvor – to jsme prísne vyhodnotili jako „nefer“ čhovaní, dívku jsme podporili. Pote, čo kazdy dostal
prostor pro individualní prezentači, deti ríkaly, čo zjistily noveho a s kym mají čo společne. Na zaver lektor
shrnul a, zmínil, čo se opakovalo a čo bylo zajímave – nekolik deti, i dívek čhtelo byt poličistkou, v teto
skupine detí byl oblíben hrdina SpongeBob a mistr Yoda (stejne jako Sergejuv oblíbeny hrdina) atd.
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Pak jsme deti vyzvali, aby si prohlízely uvodní stranu pračovního listu a ríkaly, čo vidí. Opakujeme spravne
postrehy a zduraznujeme ruznost – ruzne oblečení, ruzny vek, ruzna pleť, nekdo se pohybuje na vozíčku…
Shrneme, ze lisit se je normalní. Na první pohled se mezi sebou lisíme, ale mame spolu mnoho společneho,
jak jsme zjistili pri povídaní v kruhu. (30 min)
Po delsí prestavče (45 minut), kterou deti stravily venku, jsme pokračovali ve dvou oddelenyčh
skupinkačh – jedna pračovala s lektorem a Sergejem, druha s lektorkou s pouzitím Sergejova pračovního
listu. Zmena velikosti pračovní skupinky detem dodala novy elan a umoznila jeste čhvíli jejičh
soustredenou prači. Začali jsme povídaním o Sergejove rodine resp. príbuznyčh, se kterymi bydlí doma.
Deti se v prubehu povídaní dovedely, ze Sergejovo oblíbene jídlo (syrniky) je jim nezname, a take to, ze
dlouho nevidel svou babičku. Deti navazaly vypravovaním o tom, kdo se o ne doma stara – kazdy kratče
predstavil dospelaky, ktere s ním bydlí a sourozenče, prípadne dalsí členy domačnosti.
V dalsím kroku se deti dovedely duvod odloučení Sergejovy babičky – Sergejuv ukrajinsky puvod a fakt,
ze v CR zije teprve 2 roky. Nasledne jsme rozebírali, jestli deti znají ten počit, kdy jsou odloučene o nekoho
blízkeho milovaneho. Deti povídají, ze se jim občas styska po maminče / tatínkovi; delsí dobu nevidely
prarodiče, prípadne zrovna nemočne kamarady ze skolky. Abyčhom emoče vyrovnali, deti vyzveme, aby
popsali, jake je pak setkaní s človekem, po kterem se jim styskalo.
Jako poslední jsme detem navodili situači prvního Sergejova dne v česke skolče – probírali jsme, jak se asi
čítil a pak jsme se zamerili na to, jak mu ten počit odlehčit, pomoči mu, aby se čítil lepe. Deti mely skvele
napady – viz príloha. Byl-li ve tríde prítomen čizineč, provedli jsme s detmi v druhem krouzku reflexi jejičh
jednaní, tj. zda navrhy, ktere uvedly, uplatnily, kdyz do trídy prisel novy kamarad. Naopak v krouzku, ve
kterem byl prítomen kamarad s rodiči z čiziny, jsme se naopak pokouseli, aby sam popsal sve počity a to,
čo, prípadne kdo mu nejvíče pomohl.
Rozloučení. Deti si predavají (opatrne) Sergeje. Nekdo ho obejme, nekdo da pusu, nekdo poda ruku…
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Scénář workshopu
uvedené časové údaje jsou orientační
Doporučený
čas
20 min

Téma a obsah

Cíl

Pomůcky

Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – uvod,
predstavení, puvod jmena

Posílení
identity,
sebepojetí;
vzajemne
poznavaní
preferenčí v
oslovovaní

Panenka

Posílení
identity

PL, zrčatko,
tuzky,
pastelky

1.

2.

3.

35 min
10 min –
kdyz čast
detí čeka, az
ostatní
dokončí
kreslení

Úvod – pravidla „hry“ (Sergej je látkový, ale
chováme se k němu, jakoby byl živý; mluví jen
ke mně a já vám budu vyprávět, co mi říká… 3)
Sergej se představuje – 5 let, chodí do školky,
bydlí se sestřičkou Alinou a s mámou a tátou.
Je pojmenovaný po svém tatínkovi a jméno
Sergej znamená „pečovatel“. Přemýšlel o tom,
a je pravda, že tatínek o něj opravdu hezky
pečuje, proto má to jméno rád. Doma mu
říkají Sergej, ale babička mu říká někdy Seržo.
Je zvědavý, jak se jmenují ostatní děti a jestli
třeba vědí, proč jsou tak pojmenované.
Děti se představují – mluví o sobě, s kým
bydlí, jak jsou rády oslovované, po kom jsou
pojmenované, čo jejičh jméno znamená…
Závěr: Sergej reaguje. Lektor dětem ukáže
Sergejův pračovní list …

Autoportrét (kreslení) do PL + „co ke mně patří“:
oblíbené hračky, vybarvování oblíbených aktivit v
PL
Co rád dělám (pohybová aktivita)
Někdy se hádám s bráchou, ségrou nebo s kamarády.
Mám rád palačinky. Někdy se mi stýská po mámě nebo
tátovi, když je dlouho nevidím. Rád/a sáňkuji. Někdy
spadnu z kola. Bojím se plavat. Kazde díte doplní svuj
napad.
Prípadne kratka pauza (toaleta, napití)

25 min

3

Děti si navzájem představují své obrázky a pak
hned navazuje povídání

Kurzívou jsou uvedeny tipy pro lektory, jak detem uvest jednotliva temata.
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30-60 min
15 min

10 min

PŘESTÁVKA

Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – S kym
bydlí. Už jsme si říkali, že Sergej bydlí se svou
maminkou, tatínkem a ségrou Alinou. Alina je starší
než Sergej a někdy s ní bývá S. doma sám, když jsou
rodiče v práci a taky ho vyzvedává ze školky. Ve stejném
domě jako Sergej bydlí jeho kamarádka Janinka. O
Janinku se stará maminka a babička. S kým bydlíte vy?
Deti budou rovnou povídat jeden po druhem.4
Povídání se Sergejem (Komunitní kruh) – stýskání
Varianta 1. Sergej ma ve svem pračovním listu
nakreslenou babičku v ramečku na stolku (vystavena
fotografie). Sergej. ji má umístěnou zde, protože na ni
hodně myslí, ale dlouho ji neviděl. Máte také někoho,
koho máte hodně rádi, ale málo se s ním vídáte?
Varianta 2. Včera Sergejovo přišel poštou balíček. Když
ho S. otevřel, měl ohromnou radost. Byl v něm totiž
svetr v jeho oblíbené červené barvě, který mu upletla a
poslala jeho babička. Teď je to 2 roky, co ji S. viděl
naposledy. Máte taky babičku nebo dědu? Jak často je
vídáte?

10 min

S. vam čhče ríči, proč babičku dlouho nevidel. Zustala
na Ukrajine, v jine zemi, kde S. dríve bydlel. Casto na
ní myslí – jak si spolu pred spaním povídali a jak
spolu pračovali na zahrade. Jak se človek čítí, kdyz se
nevidí s blízkym človekem? Cítili jste se nekdy taky
tak? Jake to je, kdyz se s milovanym človekem zase
potkate?

15 min

Povídání se Sergejem (komunitní kruh) –
stěhování, sžívání s novým prostředím
Povídali jsme si o tom, ze S. dríve v jine zemi. Pak se
rodiče rozhodli, ze se čela rodina prestehuje.
Deti vyzveme, čo se zmení, kdyz se prestehují do jine
zeme.
(podle situače se muzeme ptat: Bydlíte pořád na
stejném místě nebo jste se někdy stěhovali? Když někde
dlouho bydlíte, tak už to tam dobře znáte, znáte okolí i
sousedy. Jaké to je, když se přestěhujete na jiné místo?
Byl jste někdo v jiné zemi, třeba o prázdninách u moře?
V čem je to jiné? (jazyk, nezname prostredí, čhvíli trva,

Identifikače
s nejblizsí
skupinou –
rodinou. Dalsí
vyznamní –
kamaradi.

Panenka

Setkaní
s rozmanitostí
– migrače

Panenka
Sergej, PL,
pastelky,
poslední
strana PL ve
formatu A3

Aktivita koresponduje s jedním z čílu prače s metodou Persona Dolls – posílení identity detí a jejičh
vztahu k blízkym skupinam – vyznam jmena pro posilova ní identity
4
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nez si človek zvykne a najde si kamarady, musí se
naučit novy jazyk, …)
Pro S. to bylo ze začátku taky těžké, cítil se, jak jste
říkali – možná osamělý než se skamarádil…. Napadá
vás, jak byste mohli novému kamarádovi pomoci, aby
se cítil lépe? Co byste mu řekli a jak byste se k němu
chovali?
Lektor do bublin zakresluje nebo zapisuje napady.
5 min

5 min

Závěr – shrnutí
Povídali, jsem si o tom, jací jsme. Přesto, že jsme každý
jedinečný, tak toho máme mnoho společného – (každý
má někoho, kdo se o něj stará, každý z nás má domov,
kde bydlí s lidmi, které má rád a kde má své oblíbené
věci. Baví nás různé věci – někdo rád sportuje, někdo si
rád čte a dívá se na televizi, někdo si rád hraje se
stavebnicí, někdo rád běhá venku…taky je běžné, že se
někdy zlobíme s ostatními, třeba se pohádáme, jsme
naštvaní, někdy se nám stýská a jsme smutní; občas
máme z něčeho strach, třeba z něčeho co zatím dobře
neumíme. Někdo se stěhoval, tak ví, jaké to je hledat si
nové kamarády na novém místě, nebo když má
najednou daleko za babičkou. Všichni půjdete brzy do
školy, na jiné místo, kde budou nové paní učitelky a
děti, které ještě neznáte. Mluvili jsme o tom, jak se dítě
cítí, když je najednou mezi dětmi, které zatím nezná, a
hledali jsme způsoby, jak takovou novou situaci ulehčit.
Měli jste skvělé nápady… (vyčet)
Rozloučení – poděkování
Deti mohou Sergeje obejmout, podat mu ruku,
zamavat mu nebo dat pusu. Podavají si ho v kolečku.
Kdo nečhče, jen ho preda dal.
Idealne se s detmi podaním ruky rozloučí take lektori.

POMŮCKY:
Látková panenka Sergej + jeho vyplněný pracovní list / Lepící štítky na napsaní jmena / Pracovní
listy pro kazde díte, viz príloha / Poslední strana PL ve formátu A3 / Zrcátka na kreslení
autoportretu / Tužky, pastelky
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SERGEJŮV VYPLNĚNÝ PRACOVNÍ LIST
Lektor workshopu si pripraví Sergejuv pračovní list tak, aby deti zaujal. Deti by mely získat dojem, ze
Sergej „je jeden z ničh“. Proto je potreba, aby s ním meli deti nečo společne - napr. oblíbeneho hrdinu
vybereme v souladu s tím, čo je prave mezi detmi popularní. Oblíbene aktivity se budou vzdy prekryvat.
Sergej je vsak zaroven jedinečna osobnost, kterou detem bez zavahaní odkryva – nema problem s tím
odlisovat se (treba tím, ze dava prednost varení pred hraním s auty). Doporučujeme proto zahrnout take
nektere originalní projevy.
Idealne by si lektor v roli Sergejova pruvodče mel rozmyslet pripravit „biografii“ Sergeje, aby nebyl
zaskočen zvídavymi dotazy.
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Průvodce pracovním listem
V souladu s transkulturním prístupem, z ktereho jsme vyčhazeli, je v čentru naseho zajmu samotne díte
s jeho jedinečnym vzhledem, zajmy, sočiokulturním zazemím a zkusenostmi. Pračovní list jsme vytvorili
s čílem, aby zpusobem vhodnym pro predskolní vek poskytl prostor pro prezentači individuality dítete a
pro jeho zakotvenost v sočialníčh vztazíčh.
Pračovní list je končipovany jako domalovanky s hlavním tematem – dítetem na první vnitrní strane (TO

JSEM JÁ). Díte se nakreslí podle sve skutečne
podoby, s vyuzitím zrčatka vybere spravnou barvu
očí a vlasu. Dle libosti se díte vymaluje v oblíbenem
oblečení, prípadne do rukou dokreslí sve oblíbene
hračky. Dalsí strana je určena pro aktivity a zajmy
detí, ktere k nim nerozlučne patrí. Deti vybírají, čo
radi delají z nabídky volnočasovyčh aktivit
(prípadne dokreslí dalsí do prazdnyčh ramečku).
Zde je take prostor pro jejičh oblíbene hrdiny,
príbehy (pohadky) a predstavu o budoučí profesi.
Tato dvojstrana odrazí osobnost dítete.
Dalsí strany jsou zamerene na blízke sočialní skupiny dítete: rodina a vrstevníči. K propojení mezi
sočialními skupinami jsme vyuzili vystrihovačího pruhledu – díky tomuto okenku se portretovane díte z
první strany razem očtne ve svyčh primarníčh skupinačh, kam patrí čelou svou osobností a s kterou ho
spojuje počit sounalezitosti.
Pro díl U NÁS DOMA jsme zamerne zvolili
obečny nazev, abyčhom uzsím pojmenovaním
„rodina“ nevylučovali dalsí blízke pečujíčí osoby a
deti, ktere nutne nemusí byt v príbuzenskem
vztahu. Motiv jídelního stolu jsme zvolili s čílem
postihnout společne travene čhvíle dospelaku a
detí v domačím kruhu. Deti si dokreslí blízke
osoby, oblíbene jídlo a „vybaví“ si jídelnu/obyvak
podle toho, jak to mají doma. Kolem stolu se ma vejít potrebne mnozství lidí. Ze zkuseností z realizačí
víme, ze si deti poradí, i kdyz by na kazdeho nevysel vlastní talírek. Krome lidí kolem stolu deti mohou
take doplnit človeka, ktery k nim patrí, ale nebydlí s nimi, a to do zaramovaneho obrazku na skrínče
(„fotografie“). Tento prvek je mustkem k Sergejovu príbehu, ktery pri workshopu detem predstavujeme.
Skupina vrstevníči, resp. herní skupina je tematizovana na stranče 5 pod titulem KAMARÁDÍME SE VE

ŠKOLCE. Z prostredí detskeho hriste jsme zvolili společnou hru na písku, protoze skupina kooperuje s
vidinou jednotneho číle (postavení hradu). Postavy detí jsou pripravene tak, aby z ničh dokreslením mohli
vzniknout jak čhlapči, tak dívky. Deti prípadne mohou dokreslit dalsí postavy do pozadí.
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Stranku MOJE MĚSTO jsme do pračovního listu zahrnuli jako vyjadrení regionalní identity. Vedle
sočialne-kulturního zazemí primarníčh skupin je i místo, kde zijeme jednou z dimenzí nasí identity. Kdyz
mluvíme o sobe, často vypravíme o místečh, kde jsme prozili detství, kde bydlíme aj. Regionalní aspekt je
opodstatneny take z hlediska hlavního tematu workshopu, tj. migrače a z hlediska lokalní pusobnosti
Integračního čentra Praha. Predskolači se nutne neidentifikují s prazskou metropolí, spíse se svym
bezprostredním okolím bydliste, proto mají moznost dokreslit, čo je pro ne samotne z mesta zajímave
nebo čo vidí z okna sveho bytu.
Poslední strana stejne jako uvodní prebalova strana prinasí aspekt migrače do detskeho kolektivu
formou detem zname situače: poprve ve skolče. Dve nove deti stojí proti zvedavym očím detske skupiny.
Jak se „novačči“ asi čítí? Jak by jim deti situači ulehčily? Behem workshopu jsme deti pračovali na tomto
ukolu hromadne, nič ovsem nebraní, aby si navíč list vyplnili samostatne jen svymi vlastními napady.
Pračovní list nakreslil ilustrator Milan Stary.
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Jak s dětmi navázat na workshop
Zde najdete napady, jak s detmi navazat dalsími aktivitami na program workshopu. Tento material od nas
obdrzely vyčhovatelky pri workshopu spolu s doporučenymi zasadami komunikače o rozdílečh a čistym
pračovním listem vhodnym ke zkopírovaní.
Aktivita
Dokreslení pracovního listu – „Kamarádi ve školce“,
„Moje město“

Vystupy

Pomučky
Tuzky, pastelky

Poznavaní vztahu k sobe
samemu (identita)
Deti mají mnoho společneho
- radi si hrají, radi si povídají,
radi se ptají a poznavají
okolní svet. Zaroven jsme
kazdy jedinečny, jiny nez
ostatní, zadne dve deti na
svete nejsou stejne.

Kniha / text v
príloze

Přímo při workshopu děti vypračovaly jen část
„To jsem já“ a „U nás doma“. Doporučujeme, aby
si ve školče list individuálně dokreslily a pak si
obrázky vzájemně ukázaly. Kdo čhče, může o
svém obrázku povídat ostatním. Z obrázků
můžete vytvořit také výstavku. Formou
skupinového rozhovoru děti odpovídají na
otázky v pračovníčh listečh.
Text (práce s čteným textem) - Kralíčkova rada (D.
Mrazkova, Neplač, močhomurko)
1. Úvod k textu
2. Lektor dětem čte text (viz příloha)
3. Povídání o příběhu – otázky: Co Kateřina
prožívala? Jaké měla počity? Z čeho měla
Kateřina obavy? Proč je měla? Proč se čhtěla
lišit od druhé holčičky? Čím byla jiná? Čím byla
jiná než ostatní holčičky v jejím věku? Co máme
s Kateřinou společného? Čím se lišíme
navzájem?
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Doporučené komunikační nástroje a zásady správné komunikace o
rozdílech
Pračujeme v komunitním kruhu - v kruhu vidí kazdy na kazdeho. Kazda ma prostor se vyjadrit – dostane
k tomu prostor. Deti jsou vyzvane, aby mluvily jeden po druhem a respektovaly prostor pro ostatní,
neprerusovaly a nasloučhaly. Deti jsou k projevu vzdy vyzvane, ale nenutíme je. Zaroven ma kazdy
moznost se neučastnit, napr. neodpovídat na nekterou otazku. Pokud jsou deti zvykle v kruhu predavat
predmet (mluví ten, kdo ma predmet), pak toho vyuzijeme.
Vyuzití pravidel. V uvodu programu detem pripomeneme nutne pravidlo „mluvíme jeden po druhem“ /
„kdyz jeden mluví, ostatní posloučhají“, nebo obdobne pravidlo ze zavedeneho setu, na ktere jsou deti
zvykle (pokud ma trída zavedena sva pravidla),
Nehodnotíčí, nemoralizujíčí prístup a orientače na díte. Cílem je podnítit vlastní myslení detí a jejičh
usuzovaní. Deti jsou za sve príspevky očeneny ve zpetne vazbe (napr. tím, ze je lektor znovu zmíní) a to
vzdy, s vyjimkou diskriminujíčíčh vyroku (to lektor zasahne rozhodnym uvedením na pravou míru).

KOMUNIKACE O ROZDÍLECH
Jasne ukazme to společne mezi vsemi detmi. Je dulezite, aby zvlastnosti/jedinečnosti detí a rodin nebyly
ukazovany jako jediny rys a nevedly tak opet k jejičh ozvlastnovaní. Zvlastnosti mají byt znazorneny tak,
aby mohly byt vnímany zaroven se společnymi rysy mezi lidmi. Napríklad díte, ktere se pohybuje na
vozíku, muze byt znazorneno take pri společnyčh aktivitačh s jinymi detmi, ktere nemají v první rade nič
společneho s pohybem – napr. pri malovaní.
Od sounalezitosti k odlisnostem – odlisnosti jsou tematizovany az ve čhvíli, kdy jsou dostatečne zazite
společne prvky a vlastnosti.
Zvlastnosti jsou pojmenovany, ale ne zduraznovany. Opatrnost, aby nedočhazelo k posilovaní stereotypu
– duraz na jejičh rozmelnovaní. Predsudky nepodporujeme, ale ani na ne zbytečne neupozornujeme
jejičh potíraním. Jakekoli zajmy detí bereme a reprodukujeme tak, jak jsou s latentním „tak je to
v poradku“.
Nedelame z dítete (jeho rodiny) reprezentanta čele skupiny.

Jednotlivči patrí do skupiny, ale

nereprezentují ji. Buďte presní v označovaní a popisu, nezobečnujte. Ríkejte: „V rodine Sergeje to delají
tak a tak. Sergejovy rodiče jsou z Ukrajiny.“ A ne: „Tak zijí ukrajinske rodiny.“

Připraveno s pomocí materiálů pro práci s metodou Persona Dolls© a vědomou práci s předsudky
organizace Kinderwelten, Institut für Situationsansatz ISTA (www.kinderwelten.net;
http://www.situationsansatz.de/); překlad a úprava materiálů na český kontext: Člověk v tísni, o.p.s. –
vzdělávací program Varianty www.varianty.čz; www.persona-dolls.cz
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Lektoři a lektorky
Nase workshopy vedla koordinatorka workshopu Berenika Kučerova a Jan Josl, ktery učí čestinu detimigranty. Genderovou vyvazenost jsme zvolili, abyčhom tímto zpusobem podporili rozmanitost a otupili
zavedeny stereotyp.
Lektory programu se mohou stat vyčhovatelky (vyčhovatele) ze skolky, prípadne dalsí profese
s pedagogičkou praxí. Orientače v problematiče multikulturní vyčhovy je vzdy s vyhodou. Doporučujeme
lektory, kterí jsou sami „pestrí“ – napr. vlastní migrační zkusenost, vyrazna barva pleti aj.
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Náhled pracovního listu
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Kontakty
Integrační čentrum Praha
Zitna 1574/51, Praha 1, 11000
Tel. 252 543 846
www.ičpraha.čom

Komentare nebo otazky k metodiče muzete smerovat na email info@ičpraha.čom

Berenika Kučerova (autorka), Pavla Jenkova (supervize, fotografie), Jan Josl (lektor, korektury), Milan
Stary (ilustrače), Tomas Beranek (grafika)

TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA
PODPORY EVROPSKÉHO
FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ
EVROPSKÁ UNIE
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PROJEKT JE SPOLUFINCOVÁN
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

