
                                                                                  
 

 
 
 
 

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Jako Ty (reg. Č. AMIF/22/11), který je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního 
fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky 

 

 

Nabídka spolupráce v projektu Jako Ty 

Organizace META nabízí základním a středním školám tři aktivity vhodné pro celou 

třídu na téma integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 

do české školy.  
 

• Online workshop pro celou třídu rozdělený do dvou fází – interaktivního pracovního listu a živého online 
setkání s lektory. Při workshopech se zaměřujeme na přiblížení a zprostředkování zážitkovou formou 
situace člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové zemi. Snažíme se společně identifikovat 
překážky v příchodu a v procesu integrace i způsoby jejich překonávání. V bezpečném prostoru 
otevíráme možnost pro vyjadřování názorů a otázky studentů na tato témata. 

• Online promítání s následnou moderovanou debatou. Při této aktivitě mají studenti možnost po zhlédnutí 
snímku Babylon v lavicích společně reflektovat témata dokumentárního filmu, který sleduje skupinu 
dospívajících v adaptační třídě jedné pařížské školy. Při debatě mají žáci také možnost se na zasazení 
zmíněných témat do místního kontextu ptát pozvaných hostů, mezi které je dle domluvy možné zařadit 
experty z naší organizace či absolventy celoročního kurzu češtiny v METĚ, kteří do Česka přijeli ve 
školním věku a mohou se podělit o své zkušenosti se začleňováním do vzdělávání v České republice. 

• Účast v tvůrčí a literární soutěži Čeština je i můj jazyk. Pro inspiraci a náplň do svých hodin mohou 
pedagogové využít na stránkách soutěže vypracovaný úvod včetně videospotu k hlavní myšlence, která 
pobízí mladé lidi, aby se „podívali na svět jinýma očima“. K zadání tvůrčího úkolu studentům pak slouží 
formulace tří soutěžních kategorií určených jak pro individuální, tak skupinovou práci. 

Všechny aktivity jsou vhodné jako náplň do výuky občanské výchovy a společenskovědních předmětů, 

případně češtiny a estetické výchovy, a dotýkají se tematických okruhů mimo jiné v průřezových tématech 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova 
demokratického občana a Osobnostní a sociální výchova. 

Spolupráci nabízíme školám bezplatně a jsme otevřeni konzultacím ohledně úpravy trvání i načasování tak, 

aby byly aktivity pro konkrétní třídy co nejpřístupnější. 

 

 
 

 

 

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 

www.meta-ops.cz, www.inkluzivniskola.cz 

V případě zájmu i pro více informací využijte prosím jeden z uvedených kontaktů: 
 
Marta Poeta, metodička workshopů 
Mobil: +420 774 761 837 Email: poeta@meta-ops.cz 

https://meta-ops.eu/tvurci-a-literarni-soutez/
https://goo.gl/maps/YJeWzXh3V2gHnLKu7
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