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Kapitola 1: Úvo d 3 

Tato příručka je výsledkem mezinárodního projektu Grundtvig „StepIn Posilování inkluzivní 
společnosti prostřednictvím aktivního občanství“. Univerzity, výzkumné instituty, orgány 
veřejné správy, nevládní organizace a poskytovatelé vzdělávání pro dospělé z České republiky, 
Itálie, Kypru, Německa, Skotska, Slovinska a Švédska v rámci tohoto projektu spojili své 
schopnosti z oblastí občanského vzdělávání, integrace a migrace. 

Obecným cílem projektu je podpora občanského a politického angažování migrantů, etnických a 
náboženských menšin v hostitelských evropských zemí. Migranti a lidé cizího původu představují 
důležitou část- zhruba 8,8 %- společnosti v Evropě a tento fenomén nadále roste. Nicméně 
občanské a politické zapojení těchto lidí do života společnosti, ve které žijí, je nadále nízké. Tato 
nízká míra účasti v politickém dění nutně vede k nízké míře zastoupení ve všech složkách veřejné 
moci. Toto politické vyloučení migrantů negativně ovlivňuje sociální soudružnost a 
spravedlnost, stejně tak toto vyloučení snižuje kvalitu demokratického zastoupení hostitelských 
společností. 

Společnost v evropských státech je ve zvýšené míře konfrontována s otázkami týkajícími se 
politické a sociální účasti svých obyvatel na veřejném životě a to včetně tradičně vyloučených 
skupin jako jsou migranti a etnické a náboženské menšiny, či lidé sociálně vyloučení. 

Vzdělávání dospělých může v tomto ohledu hrát klíčovou roli: podpora zapojení klíčových 
dovedností migrantů do procesů aktivizace  občanské angažovanosti, celoživotního vzdělávání a 
zapojení občanské společnosti do veřejného života je důležitým aspektem zvyšování šancí 
takovýchto skupin lidí k plnohodnotnému zapojení se na pracovní trh a do života občanské 
společnosti. 

Je důležité nesoustředit se pouze na migranty a minority: také klíčoví představitelé 
většinové společnosti musí být zapojeno do tohoto procesu a musí být schopni překonat 
strukturální překážky integrace v rámci klíčových institucí hostitelských zemí. 

Tým projektu StepIn! vyvinul sedm výukových modulů zaměřených na různé aktéry sociální 
inkluze : 

- lektory vzdělávání pro dospělé, 

- úředníky vládních institucí, 

- představitele náboženských institucí a 

- marginalizované účastníky vzdělávání pro dospělé, např. migranty a sociálně 
deprivované a tedy málo kvalifikované lidi. 

VÝUKOVÉ MODULY 
Každý ze sedmi výukových modulů obsahuje krátký teoretický úvod k specifickému 

tématu, praktický návod pro lektora a několik praktických cvičení. 

1 ÚVOD



4 Kapitola 1: Úvod 

První tři moduly pokrývají různé aspekty „interkulturních kompetencí“. Rozdělení na tři 
podmoduly zohldňuje skutečnost, že interkulturní kompetence není jedinou konkrétní 

schopností, ale uceleným celkem dovedností, vlastností a přístupů. 

- „Zvyšování kulturního povědomí“: Posilování uvědomění si vlastního kulturního rámce a 
toho jakým způsobem ovlivňuje mezilidské a interkulturní vztahy. 

- „Nevědomé vzorce vnímání“: Porozumění toho, jak nevědomé předsudky a stereotypy 
ovlivňují vnímání ostatních. 

- “Empatie při interkulturních setkáních”: Rozvíjení empatie úředníků správních úřadů. 

Modul „ Pojmout inkluzi! Klíčové dovednosti a motivace“ pojednává o vhodných strategiích pro 
zvýšení a udržení motivace lidí s povětšinou nízkým vzděláním ke zlepšení jejich přístupu k 
celoživotnímu vzdělávání. Pojednává o klíčových dovednostech a motivaci ke zdolávání 
specifických překážek, které brání znevýhodněným skupinám pracovat na zlepšení svého 
přístupu na pracovní trh a plnohodnotné integrace do většinové společnosti. 

Modul „Dobrovolnická činnost migrantů: Příklady dobré praxe“ pojednává o inovativních metodách 
Open Space technologií k nalezení nových řešení a postupů, kterými mohou být migranti, uprchlíci a 
jiné marginalizované skupiny zapojeni do života místních komunit a zvýšit tak stupeň své integrace 
a sociální inkluze. 

Modul „Inkluze migrantů pomocí vzájemného náboženského porozumění“ pojednává o 
strategiích posílení sociální inkluze podporou náboženského dialogu mezi různými 
náboženskými institucemi a skupinami v místních komunitách. 

Modul „Mentoring: Praktický návod pro dosažení vyšší součinnosti“ poskytuje praktické nástroje k 
implementaci programů mentoringu pro migranty a sociálně vyloučené lidi, které jim umožní se 
aktivně podílet na sociálním a politickém životě v místech jejich bydliště, aplikace těchto 
programů vede k posílení osobních schopností takovýchto lidí a zvyšuje jejich využití na trhu 
práce. 
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Kapitola 1: Úvod 5 
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Slovinský institut migrace 

Slovinsko 
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6 Kapitola 1: Úvod 

Složení strukturovaných aktivit 
V této příručce najdete v každém modulu úvodní aktivity, reflektivní, evaluační aktivity a 
závěrečné aktivity. Uvedená cvičení jsou konstruována, aby odpovídala specifickému tématu 
každého modulu. 

Tento soubor aktivit poskytuje přehled vhodných úvodních a evaluačních aktivit, které jsou 
použitelné v praktických seminářích za účelem odbourání původního napětí účastníků semináře, 
vytvoření dobré výukové atmosféry. Návrhy některých praktických řešení jsou dále vyjádřeny 
v části zabývající se transferem získaných poznatků a ukončení semináře. 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Zejména v případech, kdy stráví účastníci semináře pohromadě, více než jeden den je 
vhodné věnovat určitý čas vzájemnému poznání a navození příjemného prostředí. Což je 
vhodné a žádoucí i s ohledem na další vývoj semináře a možnost budoucí spolupráce. 
Příjemné prostředí podporuje šanci na podrobnou diskuzi a výměnu osobních zkušeností. 

Pokud seminář trvá pouze jeden den, může být tato část samozřejmě zkrácena. 

Název aktivity HRA O JMÉNECH 

Cíle 

Každý účastník se představí jménem, ke kterému přidá osobní 
vyjádření/ názor/historku. 

Účastníci mohou uvádět i společenské konotace či historii svého 
jména Některým lidem se stává, že bývají oslovováni v nesprávném 
tvaru svého jména, lidé, kteří mají neobvyklá jména někdy rezignují a 
sami je někdy pro ostatní zjednodušují. Je jasné, že jméno má 
obrovský vliv na identitu jedince. Prosazení tohoto jména  kolektivu za 
použití příhodné asociace zážitkem či osvětlením původu jména je tak 
předpokladem k vytvoření příjemného prostředí semináře. 

Délka trvání 
Přibližně 20 až 30 minut v závislosti na velikosti skupiny. Každý 
účastník by se měl představit. 

Návod 

Vybavení Místnost dostatečně velká k tomu, aby se v ní účastníci mohli sesednout 
do kruhu. 

Postup 

Skupina si sesedne do kruhu. 
Lektor požádá účastníky, aby se představili tím, že uvedou své jméno 
a odpoví na následující otázky: 

• Jak se jmenujete?

• Kdo Vás pojmenoval?

• Co Vaše jméno znamená?

• Napádá Vás krátká historka či příběh spojený s Vaším 

jmenem? Pro překonání počátečního ostychu je vhodné, 

aby se jako první představil lektor. 

1



Kapitola 1: Úvod 7 

Název aktivity JSEM JEDINÝ KDO… 

Cíle 
Bližší vzájemné poznání účastníků nalézáním společných rysů a 
názorů a respektováním odlišností. Vytvoření osobního prostředí. 

Délka trvání Přibližně 20 až 30 minut 

Viz. strámka 16 

1 

Název aktivity VYTVÁŘENÍ LIDSKÉ SÍTĚ

Cíle 

Toto je zábavná teambuildingová aktivita prokazující propojenost 
všech lidí. 

Úvodní aktivita: Začněte seminář se  zábavnou  teambuildingovou 
aktivitou. 

Závěrečná aktivita: Uzavřete seminář zábavnou aktivitou. 

Délka trvání Přibližně 10 minut 

Viz. stránka 26 

Název aktivity OČEKÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 

Cíle 

Hlavním cílem této aktivity je lépe poznat účastníky a 
dozvědět se více o jejich očekávání ohledně semináře. 

Třebaže program semináře je v tento moment více či méně dán, tato 
aktivita dává možnost pružné reakce na přání a preference účastníků. 

Délka trvání Přibližně 10 minut 

viz. stránka  21 a 48, 51 

EVALUAČNÍ AKTIVITY

Zde pospané evaluační aktivity jsou použitelné na konci semináře. 

Nicméně pro vícedenní semináře je vhodné použít krátké evaluace na konci každého dne Účastníci si 
totiž lépe vybaví konkrétní podněty (aktivity, zkušenosti, metody) které získali v průběhu 
konkrétního dne a již hůře ty, které získali během dnů předchozích, což poněkud snižuje schopnost 
vybavení si přesných dojmů, nezbytných k dosažení efektivní evaluace. 

Název aktivity STROM POZNÁNÍ 

Cíle 
Lektor obdrží od účastníků detailní zpětnou vazbu ohledně 
pozitivních a negativních aspektů semináře a návrhů jak semináře 
dále upravit či vylepšit. 

Délka trvání Přibližně 30-40 minut 

viz. Stránka 33 

1



8 Kapitola 1: Úvod 

Název aktivity POPIS OČEKÁVÁNÍ

Cíle 

Účastníci vyhodnotí do jaké míry byla naplněna jejich očekávání 
z počátku semináře, nebo jejich očekávání z počátku konkrétního 
dne, v případě vícedenních seminářů. 

Tato aktivita je vhodná pro týdenní seminář, naopak má menší 
využití v případě seminářů kratších. 

Doba trvání Přibližně 30-40 minut 

Návod 

Vybavení Každý účastník by měl mít list papíru a obálku. 

Postup 

Účastníci jsou na počátku semináře požádáni aby napsali svá očekávání a 
vložili je do obálek, které označí svým jménem. Lektor sesbírá obálky a 
ponechá si je neotevřené až do konce semináře. 

Na konci semináře účastníci dostanou záznamy zpět  a mohou 
tak snadno porovnat svá očekávání a zjistit do jaké míry byla 
naplněna. 

Evaluace 

Účastníci jsou požádáni aby poskytli krátké shrnutí svých 
původních očekávání, do jaké míry byla tato očekávání 
naplněna a jak jsou spokojeni s celkovým dojmem, zda jim 
případné nenaplnění očekávání vadí, či nikoli.

1 

Název aktivity KRÁTKÉ DENNÍ EVALUACE 

Cíle 
Pro vícedenní semináře je rozumné získávat opakovaně aktuální 
denní zpětnou vazbu na aktivity, které byly dotyčný den 

Délka trvání 5-ti minutová práce ve skupině 

Návod 

Postup Krátká skupinová aktivita, skupiny o 3-4 lidech prezentují zpětné vazby 
na flipcharty 

1



Kapitola 1: Úvod 9 

1
PŘENOS ZKUŠENOSTÍ 
Přenos či předání obsahu semináře, cvičení, aktivit, výukových metod do každodenního 
života účastníků je zásadním faktorem, který rozhoduje o úspěšnosti semináře. Samotná 
znalost většinou není okolností vedoucí k modifikaci zvyků a jednání: znalost či vědomost 
není to samé jako kompetence či schopnost. Některé z předaných podnětů mohou být 
přímo použity, některé věci vyžadují určitou přípravu než je možné je úspěšně použít v praxi. 
Nejdůležitější je, abyste se to, co jste se naučili v průběhu semináře, pokoušeli realizovat v 
každodenním životě. 

Na konci semináře se často říká, že seminář i použité postupy byli zábavné a zajímavé. Ale otázka 
přenosu obsahu semináře do každodenního účastníka je často nejistá. Může být to, co jste se v 
průběhu semináře naučili, použito v práci, při jednání s kolegy či klienty? Otázka jak, realizovat 
to, co bylo sděleno v průběhu semináře tak zůstává často nezodpovězená. 

Zda účastníci dokáži využít v praxi sdělené postupy, nápady a strategie záleží především na 
nich. Je pouze na nich, zda budou mít vůli tyto věci realizovat, či se o to alespoň pokusit. 
Obavy a starosti ohledně toho, zda takto předené informace  mohou být využity  v praxi 
často vedou k tomu, že lidé rádi přenášejí odpovědnost za realizaci na lektora, seminář či 
jejich pracovní prostředí. Což je pouze zcela přirozené. 

Dokonce i špatný seminář (který rozhodně není předjímán touto publikací) vás může 
něčemu naučit, minimálně to, jakým chybám se vyhnout. V důsledku čehož můžete snadněji 
formulovat cíle pro svou vlastní práci a mít jasnější představu o tom, jak těchto cílů 
dosáhnout. 

Přemýšlením a debatováním o tom, jak uplatnit obsah semináře ve svých každodenních životech se 
účastníci nevyhnutelně zamýšlejí ohledně těchto aspektů. Mohou si vyměňovat poznatky, názory i 
nápady, včetně možných zlepšení či řešení. Toto zvyšuje šanci, že účastníci budou o semináři 
přemýšlet a že sdělené informace budou mít vliv na jejich chování v budoucnosti. 

Název aktivity PŘEKLENUTÍ DO BĚŽNÉ ČINNOSTI 

Cíle 
Tato aktivita by měla ujasnit vztah mezi obsahem semináře 
(metody, aktivity) a každodenní prací účastníků. Aktivita 
zkoumá, do jaké míry se účastníci nechali inspirovat 
seminářem ve své běžné pracovní činnosti. 

Délka trvání Přibližně 30 - 40 minut (v závislosti na počtu účastníků) 

Viz stránka 25 

Název aktivity KAM DÁL? 

Cíle Je vhodné navázat na provedenou evaluaci patřičnou reakcí. 

Délka trvání Přibližně 30 - 60 minut (v závislosti na počtu účastníků 

Viz stránka 68 
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10 Kapitola 1: Úvod 

1
KONEC SEMINÁŘE, ZÁVĚR 

Na konci (zejména několikadenního) semináře hraje velkou roli formální závěr semináře, 
stejně jako seznamovací fáze na počátku semináře. Opět hlavně u delších seminářů 
ovlivňuje atmosféra mezi účastníky to, jakým způsobme, budou seminář zpětně hodnotit. 
Mějte proto na posledníd en připravena zajímavá témata a aktivity. 

Může být užitečné hned z počátku vyjasnit, kdy přesně bude seminář formálně uzavřen. 
Osvědčilos uzavřít seminář některou jednoduchou zábavnou aktivitou (jako „Vytváření 
lidské sítě“). 

Název aktivity VYTVÁŘENÍ LIDSKÉ SÍTĚ 
Délka trvání Přibližně 10 minut 

Viz stránka 31 

1



Kapitola 2: Interkulturní kompetence I: Zvyšování kulturního povědomí 11 

2 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE I: 
ZVYŠOVÁNÍ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou tohoto modulu jsou lektoři vzdělávající dospělé, kteří jsou v této pracovní 
činnosti konfrontováni s otázkami rovnosti a diverzity. 

Modul by měl napomoci lektorům, kteří vzdělávají dospělé lidi s odlišným kulturním a etnickým 
původem, lépe tyto své studenty pochopit a být senzitivní vůči sociálním, kulturním a profesním 
aspektům těchto studentů. Je důležité, aby tito lektoři měli kompetence zvládat situace 
interkulturních střetů rozumným a konstruktivním způsobem. 

CÍLE MODULU 

Tento modul je jedním ze tří zabývajících problematikou interkulturních setkání a situacemi, 
které mohou z takovýchto setkání lidí s odlišným kulturním zázemím vyplynout. 

Tento modul se soustředí na následující: 

• Zvyšování povědomí o významu vlastního kulturního zázemí a jak ovlivňuje
interpersonální/interkulturní komunikaci a interakci 

• Poskytnutí náhledu do klíčových termínů a konceptů nezbytných pro rozpoznání,
porozumění a řešení situací interkulturního setkávání v kontextu vzdělávání dospělých

ČASOVÁ NÁROČNOST 

celková délka trvání (včetně přestávek): přibližně 6 hodin. 

Úvodní aktivita 1: 20-30 min Evaluační aktivita 1: přibližně 30 min 

Úvodní aktivita 2: přibližně 30 min Evaluační aktivita 2: 30-40 min 

Reflektivní aktivita 1: 60-80 min Závěrečná aktivita: přibližně 10 min 

Reflektivní aktivita 2: přibližně 40 min 

Poznámka: Časová náročnost samozřejmě závisí na počtu účastníků. 

VYBAVENÍ 

Úvodní aktivita 1: žádné 

Úvodní aktivita 2: 
nástěnka, fixy pro všechny účastníky, tři barevné karty pro 
každého účastníka 

Reflektivní aktivita 1: 
4 stoly a židle v závislosti na počtu účastníků, 4 balíčky karet, 
4 kopie pravidel hry, papír a tužky pro každý stůl    

2 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE I: 
ZVYŠOVÁNÍ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ
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Reflektivní aktivita 2: flipchart s papírem pro každého účastníka 

Evaluační aktivita 1: 
nástěnka s papírem, fixy pro každého účastníka, karty v barvě 
červené, žluté a zelené (nejméně jednu, lépe dvě) pro každého 
účastníka 

Evaluační aktivita 2: 

nástěnka s papírem, papírové kartičky, na které je možné psát 
poznámky, ve třech barevných provedeních (3-6 na osobu), 
plakát obsahující otázky nad kterými by účastníci měli 
přemýšlet, fixy pro každého účastníka, nalepovací štítky, 
špendlíky 

Závěrečná aktivita: dostatečně velká místnost, ve které se účastníci  budou moci volně 
pohybovat 

2 

Teoretický úvod 

KULTURA 

Původ slova „kultura“, které pochází z latinského slova „colere“ (pečovat) nebo „cultura“ a 
„cultus“ (pěstění), odkazuje na klíčový aspekt všech kulturních konceptů. Všechny popisují 
lidské výtvory v kontrastu k věcem, které jsou zastoupeny v přírodě. 

Kultura je široký pojem převzatých lidských vzorců chování. Kultura je často popisována jako „životní 
styl“, nebo „způsob života“, někdy jako „mentalita“. Soustava přesvědčení, vědomostí, přístupů, 
norem a vzorců chování sdílená členy společnosti v určitý moment dějinného vývoje v určité 
geografické oblasti a uplatňována jednotlivci jakožto členy této společnosti. 

Kultura vždy pojednává o sociálních skupinách, kterými mohou být rodiny, vrstevníci, asociace, 
obchodní společnosti, etnické a náboženské skupiny, geografické regiony, národy, stejně jako celé 
územní oblasti. Lidé vždy náleží do více sociálních skupin, takže kulturní vzorce jednotlivce jsou 
heterogenní a formovány individuálně. 

Kultura vždy podléhá změnám, jak napříč generacemi, tak v rámci jedné generace. Jednotlivci jsou 
kulturou ovlivňováni, byť nikoli determinováni. Proces globalizace a s ním související nárůst 
komunikace a intenzity informačních toků, urbanizace, stejně jako narůstající globální migrace velkou 
mírou přispívají k nárůstu kulturních změn. V dnešní době stále více a více lidí vyrůstá v 
multikulturním prostředí. Toto se nevztahuje pouze na děti, jejichž rodiče mají odlišné kulturní zázemí 
či původ, ale také na děti, které se narodí v relativně kulturně homogenní rodině, ale v průběhu života 
potkávají a poznávají i odlišné kulturní koncepty. 

INTERKULTURNÍ KOMPETENCE 

Většinu času si ani nejsme vědomi vlivu našeho kulturního prostředí, vlastní vnímání světa 
považujeme za normální. Naše poznání, emocionální reakce a také naše chování je ovlivňováno 
našemi zkušenostmi, ale také zkušenostmi vlastními našemu kulturnímu prostředí. 

Interkulturní setkání jsou často charakterizována tím, že dosavadní vzorce 
komunikace a interpretace použitelné v rámci jedné kultury, již nemohou 
aplikována. Proto jsou také interkulturní setkání náchylnější k nedorozumění a 
dezinterpretaci. 

2
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V tomto textu chápeme interkulturní kompetence jako schopnost (1) rozeznat a respektovat 
kulturní faktory a podmínky vztahující se k vnímání a respektu kulturních faktorů a 
podmínek týkající se vnímání, hodnocení, a uvědomění si vztahu členů jedné kultury k 
členům kultur odlišných (2) jednat takovým způsobem, aby všichni (zástupci různých 
kulturních prostředí shromáždění ve studijní skupině dotyčného lektora) se mohli volně 
vyjádřit bez potlačování vlastní kulturní odlišnosti. 

Interkulturní kompetence není tvořena jednou koherentní dovedností, ale jedná se spíše o 
celé spektrum dovedností, schopností a přístupů, které podporují kooperativní komunikaci s 
jiným (socio)kulturním zázemím Jelikož je takovýchto situací neomezené množství, 
neexistuje ucelená definice toho, co to je interkulturní kompetence, neexistuje žádný 
závazný ucelený návod. Nicméně existují jisté přístupy, které pomáhají tyto kulturní rozdíly 
překonat: 

Umět čelit situaci, které nerozumíme: Zažijete situace, kdy se lidé (z jiného kulturního 
prostředí) budou chovat a reagovat způsobem, který vám nebude dávat žádný smysl. 
Nejistota ohledně toho, jak se správně“ chovat nebo jakým způsobem bude váš partner v 
komunikaci reagovat je při interkulturních setkáních naprosto přirozená. Skutečnost, že 
naše vlastní předpoklady mohou být mylné je součástí procesu uvědomění si kulturních 
odlišností. Pochopit a přijmout závěr,  že  nejistoty a situace, kdy nevíte jak se máte chovat  
jsou při interkulturních setkáních běžné a nejsou důsledkem nějaké chyby či selhání je 
prvním krokem pro nekonfliktní vypořádání se s takovými situacemi.

Zdržení se předčasných závěrů: Vemte v potaz, že vaše interpretace takovýchto situací může 
být chybná a ovlivněna předsudky a nevědomým vzorci vnímání. Shromážděte si, co nejvíce 
informací můžete, abyste mohli situaci korektně vyhodnotit, než přijmete nějaký závěr. 
Požádejte své kolegy o zpětnou vazbu a pravidelně ověřujte své závěry, abyste měli jistotu, že 
rozumíte situaci. 

Buďte empatičtí: Pro porozumění jiné osobě, je nezbytné pokusit se představit si celou situaci z 
její perspektivy. 

Naučte se přijímat nejednoznačnost: Čím více je život nejistý zkompilovaný, tím více máme 
potřebu hledat pevné opěrné body. Interkulturní setkávání vás vystaví situacím, kterým 
nebudete rozumět. 

Tyto přístupy nemohou být naučeny během jednoho dne. Zvyšování kulturního povědomí, 
cvičení se ke klidnému a konstruktivnímu řešení interkulturních konfliktů je proces trvající celý 
život. 

KULTURNÍ POVĚDOMÍ 
Kulturní povědomí či lépe uvědomování si vlivu kulturního prostředí je zásadní při interakci s 
lidmi z jiných kultur. Co je v jisté kultuře považováno za přijatelné chování, může být 
považováno za nepřijatelné v kultuře odlišné. Nedorozumění vznikají tak, když každý používá 
výhradně vlastní interpretační vodítka k posuzování reality. 

Kulturní povědomí respektuje skutečnost, že lidé jsou formováni svým sociálním a kulturním 
zázemím. To má vliv na to, jakým způsobem každý interpretuje okolní svět, vnímá sebe sama a 
jednání s ostatními lidmi. Je nezbytné dosáhnout schopnosti odprostit se od přirozené percepce 
skutkových událostí a být si vědom vlivu vlastního kulturního okruhu. Proč děláme věci určitým  
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způsobem? Jakým způsobem vnímáme okolní svět? Proč reagujeme na určité podněty určitým způsobem? 

K dezinterpretacím dochází, zejména když si dotyční neuvědomují vliv svého kulturního prostředí 
a toto chrání na úkor prostředí jiných. Pokud absentuje přesná znalost, je běžná snaha ji nahradit 
předpokladem, který má samozřejmě pouze omezenou vypovídací hodnotu o jednání lidí z 
odlišného kulturního prostředí. Není samozřejmě nezbytné být expertem pro každou jednotlivou 
kulturu (což ani není možné), ale chápání konceptu kulturního povědomí umožní lépe se 
vyrovnávat se situací interkulturního neporozumění. 

Je samozřejmě obtížné uvědomovat si vliv vlastního kulturního okruhu, jelikož jde toto zařazení 
je přirozené a nevědomé. Od narození je vnímání každého jednotlivce ovlivněno jeho zařazením 
do kulturního okruhu. K uvědomění si vliv tohoto kulturního okruhu je nezbytné z tohoto kruhu 
mentálně vystoupit a být schopen se od jeho vlivu oprostit. K tomu výrazně napomáhá přijetí 
zpětné vazby od lidí z jiných kulturních okruhů. 

Nicméně je důležité vzít v potaz konkrétní individuální preference s vědomím, že žádný 
jednotlivec nemůže být redukován na soubor kulturních norem. Lidské hodnoty, jednání a 
chování se individuálně liší i v rámci jednoho kulturního okruhu. Odlišnosti mohou být dány 
socioekonomickým zázemím, úrovní dosaženého vzdělání, místem bydliště (město/venkov), 
mírou ztotožnění se s kulturním a náboženským zázemím a životními zkušenostmi, včetně 
zkušeností s migrací. 

INTERKULTURNÍ KOMPETENCE PRO LEKTORY 

Zatímco individuální a celospolečenské povědomí o interkulturních kompetencích je nezbytné 
pro každého občana moderní evropské společnosti, lektoři dospělých by měli vzít v potaz profesní 
i strategickou stránku věci. Následující grafika zobrazuje nároky kladené na lektory vzdělávání 
pro dospělé. Tyto profesní a strategické kompetence musí být interpretovány v kontextu 
kulturního uvědomění za účelem dosažení profesionálního jednání v kontextu interkulturního 
vzdělávání.
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Graphic: http://www.ikud-seminare.de/interkulturelle-kompetenz.html (02.10.2012) 
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Praktický návod pro lektory 
2 

Následující materiál obsahuje didaktické instrukce k implementaci seminářových aktivit. 
Obecně se modul skládá ze dvou úvodních aktivit, dvou reflektivních aktivit, ze dvou 
evaluačních aktivit a jedné závěrečné aktivity. 

OBECNÉ POZNÁMKY K PROVEDENÍ SEMINÁŘE 

Kurz by měl být, pokud je to možné, veden dvěma lektory aby se rozdělila pracovní zátěž, na 
lektory kladená. Zejména s ohledem na skupinovou diskuzi je vhodné, mít lektory dva, přičemž 
jeden diskuzi vede a druhý má na starosti ústní příspěvky účastníků. 

Interkulturní kompetence není tématem, které by bylo založeno na faktických informacích, 
spíše se jedná o práci s emocemi. Může se dokonce stát, že téma vyvolá u účastníků 
vzpomínku na prožitou diskriminaci, mlže se tak jednat o velmi osobní záležitost. Proto 
dva účastníci mohou lépe reagovat na ústní příspěvky a zajistit bezproblémovou diskuzi. 

Co se týče výběru lektorů, je vhodné mít namixovaný tým: ženu a muže, někoho, kdo 
prezentuje majoritní společnost a někoho, kdo prezentuje minoritní společnost. 

Bylo by vhodné kurz uspořádat s uspořádáním usazení účastníků v kruhu místo klasického 
usazení u stolu (kromě aktivity „Stůj si za svým“). Volné sazení v kruhu poskytuje více 
otevřenou a učební atmosféru a podporuje osobní zapojení účastníků do vzdělávacího 
procesu. Cíle kurzu není naučit se něco od lektora, ale naučit se něco v procesu interakce 
jednotlivých účastníků. Učebního procesu by se měli účastnit všichni účastníci. Vy jako lektoři 
byste toto zapojení účastníků měli podporovat. 

Interkulturní kompetence nemohou být naučeny zvenčí, je to vnitřní proces, který musí 
vycházet z přesvědčení každého jednotlivce. 

Vy, jakožto lektoři, byste měli vést účastníky k  tomu aby si uvědomovali důležitost této problematiky. 
Proto je důležité vyhradit si dostatek času na reflexi každé aktivity. Nabízí se dvě zásadní otázky: 

1. Do jaké míry je tato aktivita přenositelná do praxe? (Vždy musí být dána jasná vazba na  reálný život)

2. Co je smyslem této aktivity? Co se účastníci naučí?  (Zřetel k této otázce je důležitý pro
uchování praktické použitelnosti výstupů kurzu)

Čas vymezený k reflexi jednotlivých aktivit je důležitý pro individuální proces učení se 
každého účastníka Posluchači by měli sami sebe podrobit zkoumání a pozorovat, jaký vliv 
na ně má výkon jednotlivých aktivit a o aktivitách samotných. V tomto ohledu je užitečné 
vyměňovat si zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky. 

2
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V průběhu kurzu jsou účastníci podněcováni k tomu, aby znovu promýšleli koncepty svých 
vlastních kulturních okruhů. Navíc jsou v průběhu kurzu seznámeni s problematikou  

2 interkulturních setkávání. Dvě úvodní aktivity poskytují úvod do problematiky tím, vytváří 
pozitivní pracovní atmosféru. V průběhu této části kurzu se účastníci seznámí a jsou vyzváni k 
tomu, aby vytvořili tým. V průběhu těchto aktivit je dán prostor, aby si účastníci vyjasnili své 
přání a preference. 

2
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ÚVODNÍ AKTIVITA 
REFLEXE 

AKTIVITY 

2 
První úvodní aktivita „Jsem jediný, kdo…“ slouží k prolomení počáteční nedůvěry 
a ostychu, v jehož průběhu by účastníci měli být povzbuzováni, aby zdůraznili svou 
individualitu. Cílem této aktivity je odstranění počátečních bariér a z nich 
pramenících pocitů nejistoty. Náplň aktivit by měla účastníkům napomoci 
porozumět pocitům lidí, kteří jsou obecně považováni za „odlišné“ (typicky 
„migranti“)a učinit je více vnímavým vůči této problematice. V průběhu aktivity je 
skupina konfrontována se situací, kdy se každá z nich může cítit osaměle, ve 
významu absence soc. skupiny, naprosté individualizace. Tato aktivita je důležité 
především pro lektory dalšího vzdělávání, kteří ses těmito situacemi setkávají ve 
své každodenním pracovním životě. 

Druhá úvodní aktivita („Zjišťování očekávání“) klade důraz na přání a očekávání 
účastníků. Všichni účastníci by si měli být vědomi svých očekávání a přání, už jen pro 
poskytnutí adekvátní evaluace. Význam této aktivity spočívá ve vyjasnění cíle a náplně 
kurzů. Účastníci se pak oprávněně cítí být součástí procesu strukturování celého kurzu. 

Po těchto aktivitách nevyhnutelně následuje čas vyhrazený pro reflexi. V této fázi by 
měli být účastníci povzbuzováni, aby kriticky zkoumali odlišné koncepty a chápání 
pojmu kultura, jak je používán v tomto textu. 

První reflektivní aktivita „ Stůj si za svým“ poskytuje simulaci reálných interkulturních 
setkání či střetnutí. Účastníci jsou uvedeni do situace člověka, který nezapadá do 
většinové společnosti, outsidera a v této si osvojí nový kulturní okruh. Tato situace 
obnáší také konfrontování s negativními aspekty takovéto odlišnosti, což je pro lektory 
dalšího vzdělávání velmi cenná zkušenost, která jim umožní pocítit větší míru empatie 
vůči svým dospělým studentům. 

Druhá reflektivní aktivita „Kulturní vliv vyjádřený pomocí batohu“ pojímá dva odlišné 
koncepty kultury. V průběhu této aktivity, by měli všichni účastníci naplnit svůj 
pomyslný batoh reflektující jejich kulturní zázemí. Tato činnost by měla napomoci 
účastníkům chápat kulturu jako konglomerát různorodých aspektů. Účastníci si tak 
mohou lépe uvědomit, že neexistuje žádná výlučná „švédská“ či „italská“ kultura (ve 
významu, s jakým pro pojem kultura pracujeme v tomto textu), ale že vliv kultury záleží 
vždy výlučně na každém konkrétním jedinci. 
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EVALUACE 
ZÁVĚREČNÁ A AKTIVITA 

Následující evaluační fáze se zabývá původními přáními a očekáváními účastníků 
2 a analyzuje, do jaké míry byly tyto naplněny. Navíc tato fáze zkoumá a hodnotí vliv 

proběhlého školení na práci účastníků, jakožto lektorů dalšího vzdělávání 

První aktivita „Strom poznání“ hodnotí spokojenost účastníků se školením. Jde o 
důležitou aktivitu, jelikož nejenom poskytuje kýženou zpětnou vazbu lektorům, ale také 
pomáhá účastníkům, aby odhadli svůj pokrok, který v průběhu školení učinili. 

Druhá evaluační aktivita „ Překlenutí do běžné pracovní činnosti“ je primárně zaměřen 
na samotné účastníky. Prioritou je jejich učební proces, který by měl obsahovat jasnou 
vazbu propojující školení s jejich běžnou prací. Obsah semináře by tak účastníci neměli 
vnímat jako samoúčelné školení, ale měl by jim být řádně vysvětlen význam obsahu 
semináře pro práci účastníků, jakožto lektorů dalšího vzdělávání. 

Nakonec je vhodné část semináře obsahující aktivity zakončit nějakou zábavnou 
aktivitou. Ta navíc napomůže vytvořit pevné vazby mezi jednotlivými účastníky a 
napomůže další týmové práci. 

 
Závěrečná aktivita „Vytváření lidské sítě“ slouží jako alegorie současného 
globalizovaného světa. Vše souvisí a je propojeno, se vším.Tato celosvětová vzájemná 
podmíněnost a závislost je vyjádřena pomocí této aktivity. 

Poznámka: Tato aktivita může být použita také jako úvodní aktivita, jelikož jde o 
společenskou a aktivní činnost posilující vzájemnou spolupráci. 
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Aktivity 
2 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Název aktivity JSEM JEDINÝ KDO… 

  Popis 

Je velmi důležité vytvořit na počátku semináře vztah mezi 
jednotlivými účastníky k vytvoření pocitu sounáležitosti. 

Tato aktivita navozuje neformální atmosféru a pomáhá lektorům 
a účastníkům se lépe poznat. 

Tato aktivita umožňuje lidem lépe se vcítit do pozice lidí, 
kteří jsou považováni v situaci interkulturního setkání za 
odlišné. 

Délka trvání přibližně 20-30 minut 

Cíle 

Hlavním smyslem této aktivity je zvýšit empatii a porozumění 
skutečnosti, že je vždy důležité hodnotit vše s vědomím, že lidé jsou 
odlišní.  Pocity naprosté izolovanosti, osamění a vyloučení jsou 
každodenní zkušeností celé řady migrantů, s čímž se účastníci 
tohoto semináře musí vypořádávat ve své každodenní pracovní 
činnosti. 

Návod k použití 

Potřebné materiály není potřeba 

Vybavení utvořte kruh 

Postup 

Skupina stojí v kruhu. Vy, jakožto lektor, požádáte účastníky, aby se 
zamysleli nad tím, čím jsou dle jejich názoru ve skupině jedineční. 
Může jít o cokoli (zvyky, zkušenosti, objektivní skutečnosti, osobní 
charakteristiky). 

Pak každý účastník jednotlivě vstoupí do kruhu (vždy jen jeden) a 
řekne: „ Já jsem jediný, kdo….(např. nosí červené ponožky).“ 
Pokud je však mezi účastníky někdo, na koho uvedená 
charakteristika platí také, připojí sek účastníkovi, který již stojí v 
kruhu a který tuto charakteristiku vyslovil. Pokud se uvedená 
charakteristika vztahuje pouze na osobu, která ji vyslovila, hra 
pokračuje nadále, střídají se další účastníci. 

Pořadí ani systém není důležitý. Naopak klíčové je, aby se 
účastníci pokusili přijít s charakteristikou, o které si opravdu 
myslí, že se uplatní pouze na ně a nikoho dalšího ve skupině. 
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Další postup po skončení 
aktivity 

Po skončení aktivity diskutují účastníci o tom, jaké to pro ně bylo 
stát izolovaně uprostřed kruhu, či jaký vliv na jejich prožitek měla 
skutečnost, když se k nim připojil jiný účastník. 

Lektor by měl na tyto pocity účastníků navázat a reagovat na 
ně. Měl by však přitom mít stále na paměti, že pro některé 
účastníky může být obtížné vyjevit svou jedinečnost v 
neostatečně známém prostředí. 

Zajímavé aspekty: 

„ Jak jste se cítil/a, když jste stál/a o samotě uprostřed kruhu? 
(sklíčenost) 

„Překvapilo Vás, když se k Vám připojil/a  XY?”(může být 
překvapující, když osoba u které to nebylo očekáváno sdílí 
stejnou charakteristiku, či naopak, když osoba u které předpoklad 
charakteristiky dán byl, ji nakonec nesdílí) 

Ohodnocení 

2 

 

Jméno akativity ZJIŠŤOVÁNÍ OČEKÁVÁNÍ 

Popis 

Analýza potřeb na počátku semináře umožní účastníkům 
formulovat ta témata semináře, které jsou pro ně zajímavá, či 
o která mají zájem. 
Třebaže nebude reálné vyhovět všem účastníkům, je přesto 
důležité vědět, o co konkrétně mají účastníci zájem. 

Délka trvání Přibližně půl hodiny 

Cíle 

Hlavním cílem této aktivity je lépe účastníky poznat a 
dozvědět se, co od semináře očekávají. Tato analýza by se 
měla uskutečnit pokaždé na počátku semináře, aby byly 
ozřejměny jednotlivé nápady a přání účastníků.  

Třebaže již máte program semináře v různé míře připraven, je 
vhodné nechat si prostor na možnost spontánního reagování 
na takto přednesená přání a nápady účastníků.  
Snažte se vyhovět přáním účastníků, nakolik jen můžete, je to v 
zájmu všech. Nicméně musíte dát jasně najevo, že nebude 
možné vyjít vstříc všem požadavkům, s čímž si jako lektor 
nemusíte lámat hlavu. Není možné vyhovět každému. 

Návod k použití 
 Potřebné materiály Papírové kartičky pro účastníky (přibližně 3 na osobu) 

Vybavení 
Nástěnka, fixy 

Každý účastník dostane 3 kartičky, na které napíše svá očekávání. 
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Postup 

Pozor: 

Každý by měl psát čitelně velkými tiskacími písmeny, 

Na kartě by neměly být více než tři řádky 

Na každé kartě by měla být vyjádřena jedna myšlenka. 

Po skončení psaní by každý účastník měl přistoupit k nástěnce 
a umístit na ni své nápady. Je vhodné používat formát jedné 
věty na kartičku. 

Jakožto lektor byste měl/a karty třídit a organizovat dle jejich obsahu. je 
užitečné tak související či podobné nápady shromažďovat na jednom 
místě všechny nápady tímto způsobem je začlenit Účastníci jsou 
povzbuzeni a je jim dána možnost se k rozřazení takovýchto podnětů 
ústně vyjadřovat a komentovat je. 

Je vhodné ponechat nástěnku na očích po celou dobu 
semináře, pokud to prostor umožňuje a nástěnka nebrání 
pohybu účastníků. 

Další postup po 
skončení aktivity 

Tato aktivita bude zopakována na konci semináře (aktivita 
„Strom poznání“), tímto způsobem bude možné zjistit, do jaké 
míry byla očekávání účastníků naplněna. 

Evaluation 

Touto aktivitou získá lektor zpětnou vazbu a doví se, jaká 
očekávání účastníci od semináře mají a zda je potřeba provádět 
nějaké úpravy (např více teorie/ praxe, integrované diskuze na 
konkrétní téma). 
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Jméno aktivity STŮJ SI ZA SVÝM! 

Popis 

Účastníci jsou rozdělení na malé skupinky, každá skupinka hraje karty podle 
určitých pravidel, které se u každé skupiny v důležitých detailech liší. 
Účastníci, kteří vyhrají jednotlivé kolo karetní hry se přesunou k jinému 
stolu, aniž by věděli, že pravidla liší. Účastníci během hry nemohou mluvit, 
což samozřejmě vede ke vzniku nedorozumění a konfliktům. 

Tato situace navozuje neporozumění vlastní interkulturním 
setkáním, kdy lidé obecně věří, že mají shodné porozumění 
jednoduchým daným pravidlům ( v  tomto případě hry). Až při 
oznámení skutečnosti, že se pravidla liší, zažívají účastníci 
pocity podobné šoku při interkulturním setkání. Bez ústní 
komunikace (ta je možná jen za pomoci gest) je pro ně velmi 
těžké přizpůsobovat se neznámý pravidlům, která jim nebyla 
vysvětlena, hráči se musí přizpůsobovat neznámé realitě. Tím, 
že se pouze za pomoci gest musí přizpůsobit situaci, kdy se 
domnívají, že ostatní hráči u stolu pravidla špatně pochopili, 
získají náhled do dynamiky interkulturních setkání. 

Délka trvání 60 - 80 minut 

Cíle 

Cílem této aktivity je přimět účastníky k přemýšlení nad tím, že i v 
situacích kdy lidé dělají evidentně stejnou věc, lidé s odlišným 
socio-kulturním zázemím vnímají věci odlišným způsobem a/nebo 
hrají dle odlišných pravidel. K porozumění takovéto situace dochází 
často až po vzniku případného neporozumění a konfliktu. 

Účastníci tak mohou zažít situaci, kdy nerozumí pravidlům, dle 
kterých jedná jejich okolí a tím lépe pochopit a porozumět 
interkulturním konfliktům i přístupu jakým je řešit. 

Návod k použití 

Potřebné materiály 
4 balíčky karet po 32 kartách, 4 pravidla hry, papíry na poznámky, 
propisky 

Vybavení 4 stoly s židlemi, dle počtu účastníků 

Postup 

Příprava: Stoly by měly být umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
sebe, tak aby se účastníci navzájem nerušili a nebyly prozrazeny 
jednotlivá pravidla hry. 

Na každém stole by měly být pravidla hry, balíček karet, 
záznamový papír a propiska. 

REFLEKTIVNÍ AKTIVITY 
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Postup 

Z počátku si hráči zahrají několik kol, aby si osvojili pravidla hry, v této fázi je tichá 
konverzace povolena. Každý stůl zaznamenává výherce jednotlivých kol. Hráč, 
který je nejčastěji vítězem se přesune k vedlejšímu stolu). 

Pozor: Pokud se vyskytnou problémy, lektor odpoví přímo 
hráčům u konkrétního stolu a tak, aby nedošlo k prozrazení 
pravidel hráčům jiných stolů. 

Ze stolů je odstraněno vše, mluvení je zakázáno, gesta jsou 
povolena. 

Po odehrání několika úvodních kol, odchází účastníci s největším 
počtem vítězství k jinému stolu. (po daném směru, např. p chodu 
hodinových ručiček), hráč, který nejčastěji prohrál se posune také k 
jinému stolu a to opačným směrem. Hráči neví, že u každého stolu 
se hraje dle jiných pravidel. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Po odehrání několika kol, když dojde k nevyhnutelné rotaci 
stejného počtu účastníků jaký je počet stolů si hráči uvědomí, že 
byla u jednotlivých stolů se hraje dle odlišných pravidel, čímž hra 
končí a nastává reflektivní. Účastníci se mohou vrátit ke svým 
původním stolům. 

Vhodné otázky k evaluaci: 

Jak jste se cítil/a? 

Co jste na počátku hry očekával/a ? 

Kdy jste si uvědomil/a, že je něco špatně? 

Jak jste se s tím vyrovnával/a ? 

Přispěla k Vašemu pocitu během hry skutečnost, že jste nemohl/a 
mluvit 

Při reflexi této aktivity by měly být takto získané zkušenosti 
z právě proběhlé hry propojeny s reálnými životními 
situacemi/zkušenostmi.  
Účastníci jsou vyzváni, aby přiblížili své vlastní zážitky, které 
byly způsobeny či ovlivněny nedostatkem komunikace. 
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2 Pravidla hry 

Balíček se skládá z 32 karet. 8 karet každé barvy, srdce, píky, kříže a káry. Piky jsou vítězná 
barva, která poráží barvy ostatní. 

Hlavním cílem je vyhrát co nejvíce kol, ta vyhrává hráč, který předloží nejvyšší kartu v jednom 
kole. Každý hráč hraje během jednoho kola jen jednu kartu. 

Hráči musí respektovat barvu karty, která byla v kole hrána jako první a hrát karty této 
barvy. Pokud to není možné, musí hrát jakoukoli jinou kartu. Pokud byla hrána vítězná 
barva (piky) vyhrává nejvyšší karta této barvy, v jiném případě vyhrává nejvyšší hraná 
karta. Pokud jsou dvě nejvyšší karty, vyhrává ta, která byla hrána jako první. 

Postup hry: Určený hráč zamíchá karty, každý hráč obdrží 5 karet. 

Hráč nalevo od hráče, který karty rozdával, hraj jako první. Ostatní pokračují ve směru 
hodinových ručiček. Každý hráč hraje jednu kartu, nejvyšší karta nebo barva vyhrává. 

 Používejte poznámkový arch k zápisu počtu výher každého hráče. 

Pravidla hry 

Balíček se skládá z 32 karet. 8 karet každé barvy, srdce, píky, kříže a káry. Piky jsou vítězná 
barva, která poráží barvy ostatní. 

Hlavním cílem je vyhrát co nejvíce kol, ta vyhrává hráč, který předloží nejvyšší kartu v jednom 
kole. Každý hráč hraje během jednoho kola jen jednu kartu. 

Hráči musí respektovat barvu karty, která byla v kole hrána jako první a hrát karty této 
barvy. Pokud to není možné, musí hrát jakoukoli jinou kartu. Pokud byla hrána vítězná 
barva (piky) vyhrává nejvyšší karta této barvy, v jiném případě vyhrává nejvyšší hraná 
karta. Pokud jsou dvě nejvyšší karty, vyhrává ta, která byla hrána jako první. 

Postup hry: Určený hráč zamíchá karty, každý hráč obdrží 5 karet. 

Hráč nalevo od hráče, který karty rozdával, hraj jako první. Ostatní pokračují ve směru 
hodinových ručiček. Každý hráč hraje jednu kartu, nejvyšší karta nebo barva vyhrává. 

Používejte poznámkový arch k zápisu počtu výher každého hráče. 
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Jméno aktivity KULTURNÍ POVĚDOMÍ 

Popis 

Aktivita seznamuje účastníky se dvěma teoretickými 
koncepty kultury (model ledovce a model batohu.  

Model ledovce slouží jako obecný úvod do konceptů kultury. 
Účastníci jsou dále seznámeni s dalším vývojem modelu 
ledovce, zejména modelem kulturního vlivu vyjádřeného 
pomocí batohu. Seznámením s takovými modely si účastníci 
procvičují své vlastní uvědomění si vlivu kulturního prostředí 
a ověřují si, že kulturní okruh vždy záleží na individualitě 
jednotlivce K  prokázání tohoto aspektu naplní každý 
účastník svůj pomyslný kulturní batoh a rozhodně není 
nikterak omezován v kreativitě! 

Délka trvání Pťibližně 40 minut 

Cíle 

Účastníci by se měli dozvědět, že kultura není fixní homogenní 
koncept a že lidé stejného kulturního okruhu nutně nemusí žít 
ve stejném kulturním prostředí. Kultura by měla být chápána 
jako důležitá součást osobní identity, jakožto socializovaná 
charakteristika jak komunity (typicky), tak jedinců (specificky). 
V závislosti na tom, kdy a kde byl někdo narozen a vychován, 
by kultura měla být pojímána jako konglomerát rozličných 
charakteristik 

Návod k použití 

Potřebne materiály Záznamový arch pro každého účastníka 

Vybavení Flipchart 

Postup 

Možný přínos pro lektora: 

„Při jednání s vlivem kulturního zázemí, je důležité si uvědomit 
vlastní kulturní hodnoty, přesvědčení a normy. Jedním z konceptů 
ilustrujícím kulturní povědomí (či uvědomění si vlastní kultury) je 
model ledovce.(Lektor na flipchart nakreslí ledovec, přibližně 1/10 
ledovce ční nad hladinu vody, zatímco zbytek je tedy pod vodou).  

Model ledovce velmi názorně zobrazuje zakořenění a automatické 
přejímání většiny kulturních vzorců. Zatímco většina takovýchto 
vzorců zůstává skryta pod vodou, část která tvoří viditelnou část 
ledovce ( kterou si tedy lidé uvědomují) je pouze částečná a malá 
skupina jmenuje a doplňuje oba aspekty kultury.  
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2

Toto pojetí kultury odpovídá modelu ledovce, kdy je viditelný 
pouze malý vršek, zatímco podstatně větší část zůstává skryta. 
Model ledovce je velmi užitečný pro prvotní orientaci v 
problematice, nicméně se jedná o zjednodušený a jedno 
dimenzionální příměr. Soustředí se na rozdělení a pojmenování 
jednotlivých aspektů kultury jako celku a opomíjí individuální 
charakteristiky jednotlivce. 

A rather new model, the rucksack model of culture, tries to 
compensate the limitations of the iceberg model. Here, culture is 
presented as a rucksack, brimming over with diverse aspects of 
one’s personality. 

Novější model, používající příměr batohu se snaží překonat 
omezení dřívějšího modelu ledovce. V tomto případě je kultura 
pojímána jako batoh obsahující různé aspekty individuality 
jednotlivce. Model chápe kulturu jako batoh, který si jednotlivec 
nese sebou celý svůj život a který obsahuje individualizované 
preference takovéhoto jednotlivce. Třebaže kultura je kolektivně 
sdílena členy soc. komunity, má zároveň velmi individuální 
rozměr, ovlivněný mimo jiné životními zkušenostmi každého 
jednotlivce. V dnešní době globální společnost žije v různých 
zemích světa, mluví různými jazyky, liší se preferencemi v 
kulinářství a projevuje se různým vkusem ve věcech jako je móda, 
hudba, mimika a gesta, estetické preference, politická orientace, 
filozofický a náboženský světonázor. 

Instrukce pro učastníky: 
Nyní můžete naplnit svůj vlastní pomyslný kulturní batoh. 
Zamyslete se nad všemi věcmi a aspekty, které z Vás činí 
unikátní bytost! 

• lektor rozdá poznámkové papíry (na naplnění batohu máte
10 minut)

Po tom, co každý naplní svůj batoh jsou účastníci rozděleni do 
malých skupinek, kde diskutují o motivech, které je vedli k 
výběru věcí, jenž do batohu umístili, skupinka by měla 
obsahovat nejvýše 4 účastníky. Doporučení Rozdělte 
účastníky do skupinek pomocí rozpočítání dle čísel (1-2-3), 
zajistíte tak heterogenitu skupinek. 

• reflektivní otázky, viz. níže  (Další postup po skončení
aktivity)

 V malých skupinkách si účastníci vyměňují své poznatky a 
dojmy, které z takovéto aktivity mají. Následuje hromadná 
diskuze o tom, co vedlo účastníky k individuálnímu výběru, 
kterým zaplnili svůj batoh. Jakožto lektor moderujete diskuzi 
za využití reflektivních otázek (viz. níže). 

Postup
(pokračování)
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Další postup po skončení 
aktivity 

Doporučení k reflektivní části: 

Co vás při zaplňování batohu překvapilo? 

Co bylo obtížné vyjádřit? 

Je něco, co se do konceptu batohu nehodilo? (pokud ano, proč?) 

Co odlišuje Váš batoh od batohu ostatních? V čem spočívají rozdíly 

a v čem naopak podobnosti? 

Jaký vliv má obecně různorodost na naše soužití? 

Evaluace 

Lektor vyzve účastníky, aby porovnali svá pojetí kultury z doby 
před a po semináři, vzhledem ke skupinovému názoru na 
pojem kultura. 

V jakém rozsahu se jejich názor na pojem kultura změnil 
v průběhu této aktivity?   
Jak mohou tyto poznatky uplatnit v praxi? 

2 2
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Stránkana poznámky: 
Model batohu: Kultura jako osobní zavazadlo 

Symbolem batohu můžete vyjádřit své kulturní, sociální i osobní zázemí. Což Vás povede 
k přemýšlení, které z těchto aspektů a jak formovaly Vaši osobnost. 

Naplňte svůj osobní batoh. Kdo nebo co bylo pro Vás při této činnosti důležité? (postavení, 
příběhy, zkušenosti)? Co Vás ovlivňovalo? 

2
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Jméno aktivity STROM POZNÁNÍ 

Popis 

Jedná se o aktivní evaluační cvičení. Každý účastník se může o 
své zkušenosti podělit se skupinou. Navíc toto cvičení účastníky 
nutí, aby přemýšleli o silných i slabých stránkách semináře a 
tak přispívá k autentické evaluaci 

Délka trvání Přibližně půl hodiny 

Cíle 
„Strom poznání“ by měl poskytnout zpětnou vazbu ohledně 
školení a umožnit poznání úrovně spokojenosti účastníků se 
školením. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Nástěnka s papírem. Lektor nakreslí strom (kořeny, kmen a listy) 

Vybavení 
Papírové kartičky červené, žluté a zelené. Každý účastník by měl 
mít všechny tři barvy) 

Postup 

Každý účastník obdrží kartičky tří barev (zelenou, červenou a 
žlutou) Červené kartičky (zralé ovoce), představují pozitivní 
dojem ze semináře, zelené (poupě) představují možné zlepšení 
a nesplněná očekávání, žluté (spadané ovoce) představují 
neúspěšné aspekty školení.   

Všichni účastníci napíšou na každou kartičku jeden komentář. 
Po té, jeden po druhém přilepí své kartičky na strom, červené 
do koruny, zelné do větvoví a zelené na zem.  

Pro dosažení vyvážené evaluace je vhodné povzbudit účastníky, aby 
napsali komentář na všechny tři kartičky! 

Další postup po skončení 
aktivity 

Lektor s účastníky vede debatu o jejich hodnocení 
semináře. 

EVALUAČNÍ AKTIVITY 

2 

Jméno aktivity PŘEKLENUTÍ DO BĚŽNÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Popis 

Tato aktivita se netýká evaluace školení, ale vytvoření jasné 
vazby mezi obsahem semináře a běžným životem účastníků. 
Zkoumá, do jaké míry seminář inspiroval účastníky v 
každodenním životě a práci. 

Délka trvání Přibližně. 30 - 40 minut (v závislosti na počtu účastníků) 

2
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Cíle 

Klíčovou otázkou této aktivity je, do jaké míry pomohlo toto 
školení účastníkům při jejich běžné práci. Zároveň by tato 
aktivita měla vytvořit vazbu mezi realizovaný seminářem a 
běžnou činností účastníků. 

Návod k použití 

Potřebné materiály 

Nástěnka s papírem a kresbou mostu 

Kartičky ve třech barevných provedeních (3-6 na osobu) 

Nápis s  otázkou o které by účastníci měli přemýšlet: 

„Naučil jsem se“… 

„Ve své práci mohu upotřebit zejména“… 

 

Vybavení Fixy, kartičky a špendlíky) 

Postup 

Každý u účastníků dostane 3-6 kartiček. 

Účastníci napíší odpovědi na výše uvedené otázky, vždy jen jednu myšlenku 
na jednu kartičku! 

Postupně přistupují k nástěnce, své odpovědi připevňují na kresbu 
a ústně vysvětlují, jaké dojmy si odnesou domů. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Skupina obecně diskutuje o tom, v čem překlenutí do běžné 
pracovní činnosti uspělo. 

 2 

ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA 

Jméno aktivity VYTVÁŘENÍ LIDSKÉ SÍTĚ 

Popis Je to zábavná aktivita pracující s propojeností všech lidí, slouží 
také jako teambuildingová aktivita. 

Délka trvání Přibližně 10 minut 

Cíle 

Ukončete seminář zábavnou aktivitou. 

Začněte seminář teambuildingovou aktivitou. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Není třeba 

Vybavení Dostatečně velká místnost pro všechny účastníky 

2
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Lektor a účastníci utvoří kruh, kdy se dotýkají vzájemně rameny. 
Ruce mají natažené před sebou. Každý se pokusí chytnout ruce 
na protější straně kruhu, tak aby se drže l za ruce se 2ma dalšími 
lidmi 

Pozor: nikdo by se neměl pokoušet chytit ruce lidí, kteří stojí 
hned vedle, což by vedlo pouhému zapletení rukou. Když je 
propojení hotovo, lektor požádá účastníky, aby se z takovéto 
struktury vymotali, aniž by přitom pustili ruce, které drží. To 
samozřejmě vede k tomu, že všichni budou muset podlézat a 
přelézat sepnuté ruce.  propojení rukou. Aktivita vyžaduje trochu 
trpělivosti, ale výsledkem bude jeden velký či několik menších 
kruhů- fyzický důkaz lidské propojenosti 

ZDROJE 

Key Resources: Intercultural Dialogue à http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural- 
dialogue-resources.php 

Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework à http:// 
ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning /keycomp_en.pdf  (EN) 

Research voor Beleid: Key competences for adult learning professionals. Contribution to the 
development of a reference framework of key competences for adult learning professionals à 
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf    (EN) 

Council of Europe: White Paper on Intercultural Dialogue à http://www.coe.int/t/dg4/ 
intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_EN.asp (EN) 

Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für Politische Bildung), Dossier: Cultural 
Education à http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung / (DE) 

http://www.culturaldiversity.com.au/practice-guides/cultural-awareness  (27.05.2013) 

http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm   (27.05.2013 

Graphic: http://www.ikud-seminare.de/interkulturelle-kompetenz.html (02.10.2012) 

2
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Lektoři vzdělávání pro dospělé 

CÍLE MODULU 

Lektoři 

- se naučí a rozvinou schopnosti a vědomosti nezbytnými k jednání s odlišnostmi 

- se naučí efektivně jednat s migranty 

- se naučí porozumět a užívat interkulturní vzdělávání 

- se naučí porozumět tomu, jak nevědomé předsudky a stereotypy ovlivnují vnímání ostatních 

ČASOVÁ NÁROČNOST 

6 hodin 

Teoretický úvod 

ODLIŠNOST 

Různorodost je termín mající několik významů. Obecně různorodost odkazuje k pojmu 
odlišnosti a způsobu jakým se lidé od sebe odlišují. Což zní samozřejmě prostě, ale při bližším 
zkoumání že definice tohoto pojmu je obtížná, jelikož se lidé liší v mnoha ohledech a kritériích, 
jako např. pohlaví, fyzické a psychické schopnosti, národnostní původ, sexuální orientace, 
náboženství, úroveň vzdělání, věk, rodinný stav, ekonomický status a jiné. Tyto odlišnosti se 
promítají do životních zkušeností, hodnot, myšlenkových postupů, chování, komunikačních a 
pracovních schopností jednotlivce. 

Rovnost a různorodost jsou vlastní každému lidskému jednání. Porozumění základním 
principům rovnosti a různorodosti je důležité pro každého, bez ohledu na to, v jakém typu 
organizace kdo pracuje a jakou tam plní roli. Oba pojmy se dotýkají veškeré činnosti 
provozované organizací a jsou důležité pro jakékoli procesy takové organizace. Pojetí těchto 
pojmů ze strany organizace má přímý vliv na dosažení úspěchu ze strany takové organizace. 
Tento přístup byl nedávno vyvinut a vede systematičtější identifikaci a využití tématu. 

3 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE II: 
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INTERKULTURALISMUS 

Interkulturalismus předpokládá rovné zacházení a podporu pro všechny kulturní skupiny, 
které žijí v rámci jednoho státu, interkulturalismus o vyvinutí společné politické kultury 
založené na hodnotách demokracie, svobody a lidských práv, jak je pojímá liberální 
politický diskurz. Interkulturalismus podporuje interakci mezi komunitami žijícími 
v jednom státě. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
Rovné příležitosti souvisí se spravedlivý a nestranným zacházením pro všechny 
osoby a vytvoření podmínek, které podporují a respektují různorodost, zajišťují 
důstojnost, jak na pracovišti, tak na veřejných prostranstvích. 

MULTIKULTURALISMUS 

“Termín „multikulturalismus označuje mimo jiné konkrétní kulturní/společenskou realitu 
(odlišné etnické skupiny žijící v  jednom státě)"), souvisí ale i s teorií (jako kategorií, která 
označuje specifické vztahy mezi etnickými skupinami žijícími v jednom státě), stejně tak 
označuje kombinaci obojího a v tom případě vystupuje jako politický program a spol. hnutí 
usilující o změnu existujících vztahů nebo jako zásada oficiální politické agendy směrem 
k autonomním a etnickým minoritám”

 

Lukšič-Hacin, Marina (1999), Multiculturalism and Migration, Ljubljana: ZRC SAZU: 83-84. 

POROZUMĚNÍ POSTOJŮM A VNÍMÁNÍ 
Již byly zmíněny obecné koncepty rovnosti a různorodosti. Je důležité se krátce 
zamyslet nad tím, jak lidské vztahy ovlivňují naše vlastní přesvědčení, jak ovlivňují naše 
postoje a vnímání. Je důležité tento efekt řádně zkoumat (jak ze strany jednotlivců, tak 
ze strany organizací) aby mohla být prosazena efektivní opatření napomáhající 
obecnému uplatnění rovnosti a různorodosti. Na základní úrovni existují tři kategorie 
myšlenek a činností na které se v této oblasti často odkazuje: 

TENDENCE 

Tendence je výsledkem náhledu založeném na nedostatečných důkazech. Jde často o 
postoj jednotlivce formovaný brzy po původní zkušenosti, která je však nedostatečná 
pro tvorbu závěru. Tendence může být jak pozitivní, tak negativní. 

PŘEDSUDEK 

Generalizovaný závěr aplikovaný na všechny členy příslušné skupiny za opomíjení reálného 
stavu. 

V následujících 2 minutách se zamyslete nad předsudky, se kterými se setkáváte v každodenním životě! 

DISKRIMINACE 

Aplikování apriori negativního (či pozitivního) přístupu, který je zaměřen pouze vůči konkrétní 
osobě či skupině. 

3
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Diskriminace 3 

Předsudek 

Tendence 

Model zobrazuje jak předsudky, stereotypy a diskriminace spolu souvisí. Za použití analogie 
s ledovcem, můžeme pozorovat, že výraz „předsudek“ je umístěn ve spod ledovce, pod 
vodní hladinou. 

Třebaže předsudek není viditelný, má zásadní efekt na naše chování a na naši činnost. Stereotyp 
je umístěn na vodní hladinu. Stereotypy, které si vytváříme jsou ovlivněny našimi předsudky, ale i 
předsudky které nám jsou prezentovány médii, rodinou, okolím a podobně. 

Výraz „diskriminace“ je umístěn na vrcholu ledovce, ční z vody a je jasně viditelný. V tomto 
případě označuje samotné faktické diskriminační jednání. Ve skutečnosti je více než 90% 
ledovce pod vodní hladinou, stejně tak je naše chování z 90% ovlivněno předsudky a 
stereotypy. Říká se, že „předsudek je pouhá myšlenka, kdežto diskriminace je samotné 
jednání“. Přesvědčení a předsudky jsou součástí naší osobnosti, ovlivňují naše chování. 

3

Kapitola 3: INTERKULTURNÍ KOMPETENCE II: NEVĚDOMÉ VZORCE VNÍMÁNÍ 35 



Návod k užití pro lektory 
3 1. Smyslem tohoto semináře je, naučit lektory pochopit a využívat postupy podporující

aktivní vzdělávání a zapojení do společnosti. Navíc budou schopni efektivně jednat
s migranty. K  dosažení tohoto cíle je třeba použít postup, který umožní posluchačům
hlouběji proniknout do probírané problematiky a zapojí je do procesu vzdělávání.

2. Z tohoto důvodu jsou v semináři aplikovány postupy a techniky, které by měly zvýšit 
interakci mezi účastníky a lektorem, stejně jako interakci mezi účastníky. 

3. Místnost, kde se bude seminář konat by měla mít stoly a židle. Stoly mohou být
rozmístěny tak aby umožňovaly práci skupinám po pěti.

4. Je důležité povzbuzovat účastníky, aby vyjadřovali své názory na probíraná témata.
Lektor si zejména musí dávat pozor, aby poskytl každému stejnou příležitost se
vyjádřit, případně omezil vliv dominantních diskutérů.

5. V průběhu debat se ukáže, že někteří účastníci nejsou příliš komunikativní či výřeční.
Právě proto je třeba, aby je lektor povzbudil k tomu, aby bez obav vyjadřovali, co si myslí

6. Je důležité ponechat účastníkům prostor k prezentování vlastních zkušeností a
k výměně poznatků mezi účastníky.

7. Umělecká aktivita může účastníkům pomoci vyjádřit jejich „ukryté“ vnímání
probírané problematiky. V průběhu této aktivity je důležité, aby byl lektor
účastníkům při kreslení nablízku a kresby s nimi diskutoval. 

8. Je dobré dát účastníkům čas, aby mohli prezentovat svoji práci. Mohou tak vyjádřit své
názory a zároveň se zapojit do diskuze s ostatními účastníky ohledně obsahu semináře.

9. Závěrečná aktivita může být dále využita tím, že účastníci se pokusí interpretovat
příběh, ale také se zamyslí nad vlastním způsobem práce.

3
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Aktivity 
3 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Jméno aktivity VYSVĚTLOVÁNÍ SLOV 

Popis 

V tomto cvičení, jsou účastníci požádáni, aby definovali 
následující výrazy: 

• Předsudek
• Diskriminace
• Rasizmus

Definice každého výrazu bude vždy vycházet ze dvou zdrojů: 
z vnímání všech přítomných a z lektorových poznámek (viz níže). 

Délka trvání 40 minut 

Cíle 

Pomoci účastníkům se soustředit na význam těchto fenoménů a pochopit 
obtížnost snahy tyto výrazy definovat, včetně výběru z většího množství 
příhodných definic. 

Pomoci účastníkům ocenit důležitost jazyka v diskuzi o multikulturních 
otázkách, či o sociální spravedlnosti, stejně jako ocenit způsob jakým proces 
vytváření definice napomáhá lepšímu pochopení všech proměnných. 

Návod k použití 

Postup 

Lektor rozdělí účastníky do skupin po 6 -10 lidech. Moderátor 
každé skupiny v ní udělí slovo každému účastníku, aby vysvětlil 
definici slova „tendence“. Skupinka bude stejně pokračovat i s 
výrazy „diskriminace“ a „ rasismus“, cílem bude dosažení 
obecnější shody na základním znění definice. Probrány budou 
všechny definice. Na závěr proběhne hromadná diskuze. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Poznámky pro moderátoa 

1. Definice

Tendence - je výsledkem náhledu založeném na 
nedostatečných důkazech. Jde často o postoj jednotlivce 
formovaný brzy po původní zkušenosti, která je však 
nedostatečná pro tvorbu závěru. Tendence může být jak 
pozitivní, tak negativní. 

3
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3 
Diskriminace - Aplikování apriori negativního (či 
pozitivního) přístupu, který je zaměřen pouze vůči 
konkrétní osobě či skupině. 

Rasizmus - přesvědčení, že rasa je primárním 
určovatelem významu člověka a jeho schopností. 
Charakteristiky závislé na rase pak předurčují 
nadřazenost jedné rasy. 

2. Často se pokládá otázka, zda tendence a předsudky
mohou být pozitivní (mít pozitivní tendence k jídlu,
k vlastní rodině). Je třeba vzít  v potaz, že pro účely této
práce se pracuje s těmito pojmy ve významu
společenské spravedlnosti, kde každé tendenci či spíše
zaujatosti vůči určité osobě odpovídá stejný přístup
k osobě jiné.

3. Na základě uvedených definic může být každý sexistou či
rasistou. Je důležité nepominout prvek moci. Např. jedna
definic rasismu může být: „někdo je zaujatý proti jinému či
jej diskriminuje z důvodu rasy a zárovň má prostředky aby
tento přístup realizoval a uplatnil. V tomto případě může
někdo namítnout, že pouze muži jsou sexisté a pouze
běloši rasisté.  Což samozřejmě vede další, aby odpověděli,
že i i příslušníci jiných ras jsou rasisté. Což je dobrý případ
na chápání odlišení individuálního a institucionálního
rasismu.

4. Mělo by být vyhrazeno dostatek času na probírání elementu
moci, účastníci by se měli zaměřit na případy rasismu, který
skutečně postihuje reálné lidi. Účastníci by měli porovnat a
odlišit rasistické jednání vládního úřadu či instituce, kdy
hrají význam ekonomické sociální a třídní aspekty, což vede
k lepšímu pochopení důležitosti elementu moci. Některé
skupiny nemají politickou, ekonomickou nebo společenskou
moc své rasistické názory vůbec uplatnit.

Je důležité vzít v potaz, že na personální úrovni máme
všichni osobní možnost a kapacity a je na nás, jak je
využíváme.

5. Hlavním smyslem tohoto cvičení je rozproudit debatu o
těchto složitých otázkách a o tom jak různí lidé přikládají 
různé významové hodnoty objektivně stejným verbálním
výrazům.

3

Další postup po 
skocení aktivity 
(pokračování)
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6. Pokud neporozumíte významu některého slova, vyhledejte si

ho ve slovníku. Přimějte účastníky, aby zkoumali výrazové
hodnoty jednotlivých slov a sledovali jejich konotace.

REFLEKTIVNÍ AKTIVITY 

Název aktivity ANALÝZA VNÍMÁNÍ A VYTVÁŘENÍ NÁZORŮ 

Popis Posluchačům jsou ukazovány obrázky optických iluzí, stejně jako 
abstraktní a dvojsmyslné obrázky. Účastníci popisují, co na obrázcích 
vidí 

Délka trvání 3 hodiny 

Cíle 
Umožnit účastníkům si uvědomit jak tendence a zaujatost ovlivňují 
interpretaci 

Návod k použití 

Potřebné materiály 
Série obrázků, použitelných do slideshow (viz příloha) 

Vybavení 

Postup 

Krátkou dobu pozorujte obrázek a vysvětlete, jak jej vnímáte. Pak 
budeme diskutovat o tom, proč různí lidé vnímají obrázky odlišně. 
Budeme se zabývat vlivem osobního přesvědčení a hodnot na toto 
vnímání. 

Krátkou dobu pozorujte další obrázek a vysvětlete, jak jej vnímáte. 
Pak budeme diskutovat o tom, proč různí lidé vnímají obrázky 
odlišně. Budeme se zabývat vlivem předsudků a zaujatosti.  

Tímto způsobem se diskutují všechny obrázky v příloze. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Logika: Máme tendence vidět pouze to, co očekáváme, či vidět 
chceme. Naše osobní názory a přesvědčení ovlivňují způsob, jakým 
prožíváme realitu. Stereotypy, předsudky a generalizace vlastně 
omezují náš kontakt s reálným světem. Porozuměním tomuto 
konceptu, budou studenti schopní rozšířit své perspektivy, rozšířit své 
představy a stanou se tak více flexibilními a tolerantními. 

3Další postup po 
skocení aktivity 
(pokračování)
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Jméno aktivity 
VYTVÁŘENÍ UMĚLECKÝCH DĚL VE VZÁJEMNÉ 
SPOLUPRÁCI PRO OMEZENÍ MARGINALIZACE 

Popis Účastníci budou spolupracovat při vytváření uměleckého díla a při 
tvůrčí diskuzi budou schopni lépe porozumět rozdílnostem. 

Délka trvání 3 hodiny 

Cíle 

Cílem je podpořit v účastnících pocit sounáležitosti, vytvořit 
týmovou atmosféru odhodlání pracovat na společném díle. 
Zároveň jde o vhodnou činnost, kdy se může projevit 
individualita každého účastníka. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Pastelky, fixy, tužky, papíry formátu A4 + A2 (kartón) 

Postup 

Požádáme účastníky, aby něco nakreslili dle svého uvážení. 
Tyto kresby jsou posléze okopírovány. Účastníci kopie svých 
kreseb nastříhají a pomocí lepidla přilepí různě na kartón čímž 
vytváří za vzájemné spolupráce hromadnou koláž, ke které 
musí na závěr vymyslet příběh (brainstorming a papier colle). 

Účastníci mohou kreslit cokoli chtějí, výběr není ničím omezen. Po 
skončení kresby každý účastník své dílo popíše a vymyslí k němu 
vhodný příběh (co má kresba znázorňovat). Pak jsou kresby 
nakopírovány a kopie rozstříhány. Účastníci za diskuze celé 
skupiny umisťují kousky kopie svých kreseb na kartón, cílem je 
dosáhnout shody ohledně pozice konkrétního ústřižku v rámci 
celé koláže. Když je koláž hotová, účastníci k ní vytvoří příběh. 

3 3
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Jméno aktivity EVALUACE 

Popis 
Studenti ve skupinkách diskutují o významu medailonku 

Délka trvání 30 minut 

Cíle Ohodnotit jejich interkulturní kompetence 

Návod k použití 

Potřebné materiály Medailonek 

Vybavení 
Studenti jsou rozdělení do skupin po 4. Přečtou si medailonek a 
diskutují o jeho významu a využití pro interkulturní vzdělávání. 
Pak své závěry představí celé skupině všech účastníků. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Medailonek 
„Ne," řekl malý princ. "Hledám přátele. Co to znamená 
ochočit?" 
"Je to něco, na co se moc zapomíná," odpověděla liška. 
"Znamená to vytvořit pouta…“ 

"Vytvořit pouta?" 

“ Ovšem," řekla liška. "Ty jsi zatím pro mne jen malým 
chlapcem podobným statisícům malých chlapců. 
Nepotřebuji tě a ty mne taky nepotřebuješ. Jsem pro tebe 
jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě 
ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro 
mne jediným na světě a já zas pro tebe jedinou na světě. 
Hledám přítele. Co to znamená, ochočení?" 

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ 

EVALUAČNÍ AKTIVITA 

3 3
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CO VIDÍŠ? 
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4 INTERKULTURNÍ KOMPETENCE III: 
EMPATIE PŘI INTERKULTURNÍCH 
SETKÁNÍCH 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou úředníci vládních úřadů jednajících s migranty nebo podílejících se na tvorbě 
přistěhovalecké a integrační politiky. 

CÍLE MODULU 

Rozvoj občanských kompetencí, včetně interkulturních kompetencí úředníků veřejné správy; 

Vyvinutí inovativních učebních strategií a postupů; 

Podpora interkulturního dialogu mezi migranty a úředníky veřejné správy. 

ČASOVÁ NÁROČNOST 

8 hodin 

VYBAVENÍ 

- Místnost se stoly a židlemi; 

- Počítač pro PowePointovou prezentaci; 

- DVD projektor, 

- Minimálně metrovou místnost bez židlí a stolů; 

- Ústřižky papíru, na které se budou psát fiktivní identity (role) migrantů a členů 
zranitelných skupin; 

- Krátké filmy na téma migrantů; 

- Kopírka; 

- Propisky. 

Teoretický úvod 

MULTIKULTURNÍ EVROPA 

V současných evropských společnostech dochází k nárůstu migrace a multikulturalismus je 
reálným faktem. Při soustavném poklesu populace v  Evrope, představují migranti důležitý 
zdroj ekonomického kapitálu, nemluvě o kapitálu sociálním a kulturním. V dokumentu 
Evropské EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth from 
2010 byly jako klíčové pro úspěch Evropy v r. 2020 zdůrazněny tyto aspekty míra 

4
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zaměstnanosti populace ve věku 20- 64 by měla vyrůst ze současných 69% na nejméně 75% 
a to i díky většímu zapojení žen, starších pracovníků a lepší integraci migrantů na pracovní 
trh (European Commission 2010: 8). 

INTEGRACE JAKO SPOLEČNÝ PROCES 

Integrovat migranty do majoritní společnosti neznamená jejich bezvýhradnou adaptaci do 
majoritní společnosti. Stejně tak se musí majoritní společnost učit a adaptovat směrem 
k migrantům. Tímto způsobem se vytváří kultura vzájemného zkoumání a učení se od 
sebe, která vytváří kulturní kapitál, jelikož umožňuje kulturní výměnu. (Vrečer 2011). 
V průběhu procesu asimilace je kulturní výměna omezena, jelikož migranti nemají 
možnost praktikovat v hostitelské zemi svou vlastní kulturu, tím se snižuje i jejich kulturní 
kapitál. Navíc při asimilaci hostitelská společnost nereflektuje migranty, ti se pouze 
adaptují, přizpůsobí této hostitelské společnosti. Asimilace proto není efektivním 
prostředkem inkluze migrantů do většinové společnosti. Integrace, či multikulturní 
strategie umožňují efektivním způsobem začleňovat migranty do společnosti za 
podmínky, že tyto strategie jsou použitelné v každodenním životě migranta. Bohužel je 
typické pro většinu evrop. společností, že zavedou a prosadí integrační politiku, aniž by ji 
implementovali, takže migranti jsou nadále vystavováni asimlaci. třebaže je to 
ekonomicky i sociálně nevýhodné. Dle výzkumu MIPEX III z  r. 2011 na implementaci 
integrace v 33 zemích, provedeného Migration Policy Group a British Council je zemí 
s nejefektivnější integrací Švédsko. Země, které měli jen nepatrně horší hodnocení bylo 
Portugalsko, Kanada, Finsko a Nizozemí. 

Pro dosažení efektivní integrace, musí být nastaveny podmínky multikulturního dialogu. 
Takový dialog, kde jsou zastoupeny obě strany je předpokladem poklidného soužití. Nicméně 
není možné dosáhnout interkulturního dialogu, když lidé do něj zahrnutí, nemají interkul. 
kompetence, tedy schopnosti managementu interakcí s lidmi z jiných kulturních okruhů. 
Interkult. kompetence je předpokladem interkult. dialogu. Rada Evropy ve své Bílé knize 
interkulturního dialogu zdůrazňuje, že je důležité pro učitele a úředníky si tyto kompetence 
osvojit). 

ROLE VLADNÍCH INSTITUCÍ 
Interkulturní kompetence nejsou důležité jen pro migranty ale také většinovou společnost 
hostitelských zemí. To se týká i úředníků veřejné správy jednajících s migranty či podílejících se 
na tvorbě migračních politik. Tyto úřady jsou často prvním místem, se kterým migrant po 
příchodu do země, přijde v kontakt. Kdyby úředníci měli interkulturní kompetence, mohli by 
migrantům lépe porozumět. Empatie je jedna z nejdůležitějších kompetencí, která umožňuje 
lépe porozumět jiným. Bez empatie je rozvoj dalších dimenzí interkul. kompetencí pouze 
omezený a nekompletní.(Vrečer 2011). Nicméně kromě empatie je pro úředníky důležitý rozvoj 
řady dalších schopností jako respektování názorů jiného, schopnost změny náhledu (je důležité 
rozeznat a respektovat kulturní rozdíly a z nich odvozené odlišné názory), otevřenost (novým 
zkušenostem novým kulturám), tolerance, flexibilita, sensitivnost, atd. Lidé, kteří si jsou vědomi 
vlastní kulturní identity si jsou při setkání se zástupci jiných kulturních identit sami sebou více 

1   Více informací: http://www.mipex.eu (05.09.2012) 
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jistí, necítí se jinou kulturou ohrožování.

Dále afektivní schopnosti, které jsou komponentem interkulturních kompetencí: stress 4 
management, conflict management, komunikační schopnosti atd. Kromě výše uvedených 
schopností potřebují úředníci také jazykovou vybavenost, faktickou a faktografickou 
znalost zemí, odkud migranti přichází, stejně jako obecnou znalost migrační a integrační 
problematiky. Dále je velmi důležité, aby úředníci, kteří přichází do kontaktu s migranty, 
nereagovali etnocentricky, tedy nepojímali vlastní hodnoty, znalosti a morální zásady jako 
určující pro hodnocení chování příslušníků jiných kultur. Úředníci by měli být vedeni k tomu, 
aby si sami uvědomovali vliv svých vlastních předsudků, uměli je pojmenovat a následně se 
jich zbavit. 

Doporučení pro lektora 
Pro to, aby si úředníci osvojili interkulturní kompetence, byl vyvinut 8 hodinový kurz s tímto 
obsahem: 

• Migrace a integrace migrantů (2 hodiny)

• Cizinecká legislativa (2 hodiny)

• Interkulturní kompetence jako klíčová kompetence (2 hodiny)

• Zvyšování povědomí o interkulturním dialogu (2 hodiny)

Tento kurz poskytuje úředníkům znalost migrace, integračních procesů, včetně příslušné 
legislativy s ohledem na společné zásady vyslovené EU.V průběhu semináře se bude diskutovat o 
zákonné úpravě migrace a práv migrantů za pomoci případových studií se bude zkoumat reálná 
možnost migrantů svá práva vymáhat. Bude pojednáno o konceptu interkulturních kompetencí a 
jejich významu pro začleňování se do společnosti. Osoby, které nemají klíčové kompetence 
riskují sociální vyloučení  Poslední část semináře se zaměří na to, aby úředníci byli vnímavými 
vůči interkulturnímu dialogu. Bude nastolena strukturovaná diskuze o etnicitě, 
multikulturalismu, jazyku. Úředníci se naučí být vnímaví vůči stereotypům pomocí shlédnutí 
instruktážního filmu a v následné diskuzi budou rozpoznávat a pojmenovávat vlastní předsudky 
a jejich vliv na výkon běžné pracovní činnosti. 

4
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Kurz bude obsahovat několik metod, půjde o kombinaci workshopu + role game + filmy + 
přednášky. Účastníci budou vyzváni a podporováni k aktivní účasti. Debaty budou 

podporovány zejména jako nenahraditelná součást workshopu, v jehož rámci bude puštěný  
krátký film sloužit jako úvod do probíraného tématu. 

Kurz bude aplikovat několik jednoduchých učebních zásad: 

1. Zásada tří aspektů učení: kognitivního, emocionálního a psychometrického
Kurz usiluje o harmonizaci mezi přednáškami (převážně kognitivní učení), workshopy a filmy 
(převážně emocionální a kognitivní učení). Jeden workshop (role play) bude probíhat ve výše 
popsané volné místnosti s dostatečnou plochou volného místa (a zahrne všechny tři aspekty 
učení).

2. Zásada minulých zkušeností

Účastníci jsou vyzváni k tomu, aby v průběhu učebního procesu maximálně využili
své zkušenosti. Lektor by měl k těmto interkul. zkušenostem přistupovat s
respektem věnovat pozornost stereotypům a předsudkům, které mohou učební
proces do budoucna zablokovat. Naopak pozitivní interkulturní zkušenosti je
vhodné využít jako zdroj pro další výuku.

3. Zásada interkulturního vzdělávání

Do učebního prostředí je vhodné vyjádřit kulturní rozmanitost, je třeba zdůraznit, že kulturní 
rozmanitost je obohacující, lektor by měl vést účastníky k tomu, aby kriticky zkoumali své 
vlastní kulturní vzorce.

Tyto aktivity jsou podrobně popspány dále v textu. 

- Úvodní aktivity: Očekávání před zahájením kurzu  
- Reflektivní aktivity:Workshop: Porozumění migrantům a členům zranitelných skupin. 
- Evaluace: Evaluace na konci kurzu  
- Závěrečné aktivity: Očekávání po skončení kurzu

4
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UDRŽITELNOST: JAK VYUŽÍT TO CO BYLO OBSAHEM SEMINÁŘE.. 
… v každodenní práci 4 
Jelikož kulturní a etnická diverzita jsou realitou současné společnosti, je nutné, aby se úředníci 
veř. správy naučili, jak s touto diverzitou pracovat, což je důležité, zejména pro ty úředníky, kteří 
s migranty pracují. Osvojovat si interkulturní kompetence je zvláštní schopnost a zároveň 
předmět celoživotního vzdělávání a tréninku. Jeden seminář je samozřejmě nedostatečný k 
prosazení rozvoje těchto kompetencí, úředníci by se měli účastnit pravidelně celé řady kurzů, aby 
si tyto schopnosti osvojili (Vrečer 2009). Interkul. kompetence vybaví úředníky schopnostmi, 
nezbytnými k vyhnutí se potencionálním nedorozuměním a konfliktům při jednání s lidmi s 
odlišným kulturním zázemím. 

Osvojení si interkulturních kompetencí je pro úředníky veř. správy důležité nejenom kvůli 
prefenci možných konfliktů, ale i za účelem dosažení větší efektivity své činnosti, osobního 
rozvoje těchto úředníků a zlepšení jejich pracovních schopností a výkonnosti. Mimoto osovjení 
interkulturních kompetencí podporuje i intelektuální rozvoj. Kulturní inteligence byla popsána 
v r. 2004 Brooksem Petersonem, který ji definoval jako: „ schopnost využít vzorce chování, 
které využívají schopnosti (jazykové či interpersonální) a vlastnosti (flexibilita, tolerance) i vůči 
hodnotám a postojům daných kulturním rámcem při jednání s lidmi z odlišných kultur“ 
(Peterson 2004: 89). Stejný autor se domnívá, že jednotlivec disponuje těmito schopnostmi, v 
momentě kdy jsou tyto vyvinuty alespoň na základní úrovni“. Kulturní inteligence není 
samozřejmý a pevně daný pojem, jedná se o proces, který může být vylepšován, přičemž 
nejlepší způsob jak zlepšení dosáhnout je osvojit si interkulturní kompetence. 

… v pracovním prostředí

Je důležité, aby veřejné instituce využívali lidi různorodým etnickým zázemím. Složení úředníků 
veřejné správy by mělo reflektovat složení obyvatel dané země. Veřejné úřady a instituce by měly 
přijmout pravidla zajišťující rovné příležitosti pro všechny, bez ohledu na jejich kulturní, etnické 
zázemí, handicapy, pohlaví, věk a atd. některé (zejména západoevropské země) podporují přijetí 
pravidel o rovných příležitostech, nicméně některé (zejména východoevropské) země zcela 
postrádají podobné iniciativy. nabízí se otázka, zda by měla Evropská Komise zavázat členské 
státy k přijetí takovýchto pravidel ve všech veřejných institucích, zejména ve vládních. Mimo 
pravidla pro rovné příležitosti, je doporučováno, aby vlády přijaly postupy pro zachování 
diverzity na svých pracovištích. v těchto postupech by bylo upraveno postavení a odpovědnosti 
vládních zaměstnanců . Strategie zachování různorodosti podporuje různorodost na pracovišti. 
měla by zahrnovat různé aspekty jako pohlaví, sexuální odlišnost, etnicitu, věk, existencí 
handicapu apod. Postupy a strategie zachování diverzity by měly být zahrnuty do celkového 
strategického vládního plánování. 

Úředníci veř. správy by měli usilovat o to, aby vyšli vstříc zvláštním potřebám lidí z odlišného 
kulturního a etnického prostředí a o to, aby služby veř. správy byly těmto lidem dostupné za 
podmínek rovných příležitostí. proto, aby byly respektovány takovéto zvláštní potřeby lidí z
odlišného kulturního prostředí, je třeba aby nositelé tohoto prostředí byli zastoupeni přímo v 
rozhodovacím procesu veř.správy měla by být činěna opatření k odstranění překážek bránících 
lidem z odlišného kulturního a etnického zázemí reálně využít služeb veř. správy.  s tím souvisí i 
zájem  státu na tom, aby byli migranti řádně informováni o svých právech a asistenci, kterou

4
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kterou jim mohou úřady veřejné správy poskytnout. 

Dalším způsobem jak podpořit diverzitu na pracovišti, je povolit úředníkům, aby mohli vyjadřovat 
své náboženství. V tomto ohledu je zejména pro muslimy velmi důležité mít k dispozici místnost k 
modlení. Je také vhodné vzít v potaz jednotlivé národnostní a náboženské svátky takovýchto 
zaměstnanců a přizpůsobit organizace práce takovým způsobem, aby si mohli vzít v čase svých 
svátků volno. 

Dalším způsobem jak podpořit diverzitu na pracovišti, je povolit úředníkům, aby mohli 
vyjadřovat své náboženství. V tomto ohledu je zejména pro muslimy velmi důležité mít 
k dispozici místnost k  modlení. Je také vhodné vzít v potaz jednotlivé národnostní a náboženské 
svátky takovýchto zaměstnanců a přizpůsobit organizace práce takovým způsobem, aby si mohli 
vzít v čase svých svátků volno. 

Úředníci by měli sledovat zásadu nejlepšího zájmu migrantů a v případě nejednoznačné 
normativní úpravy upřednostnit zájem (Strategy for the inclusion of migrants into adult education 
2013). 

Aktivity 

ÚVODNÍ AKTIVITA 

Jméno aktivity OČEKÁVÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM KURZU 

Popis 
Před zahájením kurzu jsou účastníkům rozdány malé kousky 
papíru. Jsou požádáni, aby na ně zapsali svá očekávání. Po té je 
lektor vybere a připevní na flipchart. 

Délka trvání 5 minut 

Cíle 
Identifikovat očekávání účastníka 

Návod k použití 

Potřebné materiály 

Kousek papíru pro každého účastníka) 

Flipchart 

Propisky 

Další postup po skončení 
aktivity 

Lektoři, kteří seminář vedou, se seznámí s očekáváním 
účastníků a pokud to bude možné, mohou dle jejich preferencí 
upravit obsah a průběh semináře. Účastníci jsou upozorněni na 
to, že po skončení semináře bude následovat debata o míře 
naplnění jednotlivých uveřejněných očekávání. 

4
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Jméno aktivity POROZUMĚNÍ MIGRANTŮM A ČLENŮM ZRANITELNÝCH 
SKUPIN2

Popis 

Jedná se o workshop. Počet účastníků není omezen. Je vhodné, 
realizovat aktivitu v místnosti, která nabízí dostatek prostoru. 

Cílem aktivity je umožnit účastníkům vcítit se do pozice člověka ze 
zranitelné osoby a zkoumat vliv, který na ně má tato pozice. 

Délka trvání 
Přibližně 30-45 minut. (v závislosti na počtu účastníků a 
délce diskuze) 

Cíle 

rozvinout interkulturní kompetence (empatie),, 

umožnit vcítění se do pozice migrantů a lidí ze zranitelných skupin a tím jejich 
lepšímu porozumění 

Návod k použití 

Potřebné materiály 
Kousky na papíru (na kterých jsou popsány jednotlivé role- identity 
migrantů či lidí ze zranitelných skupin) 

Vybavení 
velká místnost bez stolů a židlí 

Postup 

Workshop podporuje všechny tři aspekty učebního procesu: 
kognitivní, emocionální a psychometrický. 

Účastníci utvoří řadu, každému účastníkovi je dán jeden kousek papíru, na 
kterém je popsána jedna identita osoby ze specifické skupiny (žadatelé o azyl, 
uprchlíci, ekonomičtí migranti). Přidělenou identitu si nechá každý účastník 
pro sebe, nesdělí ji nikomu dalšímu. Každý z účastníků se zamyslí nad svou 
novou identitou, jaké objektivní a subjektivní aspekty jsou s ní spojeny. (celé 
zadání identity zní např. uprchlík ze Sierra Leone, žadatel o azyl z  Iráku, 
bankovní manažer, sezónní pracovník z Kosova, zaměstnanec bistra 
z Vietnamu, dělník z Bosny a Hercegoviny, vysokoškolský profesor,  člověk 
s postižením, bezdomovec z Rumunska, módní návrhář z Velké Británie, IT 
specialista z Indie, člen Parlamentu) atd. 

Lektor se postaví před utvořenou řadu. Vysvětlí účastníkům, že 
nyní se musí chovat v souladu se svou novou identitou. Lektor 
účastníkům vysvětlí, že nyní bude vyslovovat jednotlivě řadu tezí, 
pokud se teze vztahuje na novou identitu, účastník by měl učinit 
krok dopředu, pokud ne, zůstane stát a čeká na další tezi. 

REFLEKTIVNÍ AKTIVITY 

4 4



50 Kapitola 4: Interkulturní kompetence III: Empatie při interkulturních setkáních 

Postup 
(pokračování) 

Účastníci jsou vyzváni, aby zkoumali, jak na ně působí 
skutečnost, že se mohou ostatním vzdalovat, či naopak, když 
zůstávají na místě a vzdalují se jim ostatní. Hra skončí po 
uplatnění všech (deset) tezí, jako např.: 

1. V létě si můžete dovolit dovolenou v zahraničí.

2. Můžete si dovolit členství v tenisovém klubu.

3. Máte volební právo ve státě, ve kterém žijete.

4. Pokud přijdete o práci, máte nárok na podporu
v nezaměstanosti. 

5. Můžete si koupit nové auto.

6. Můžete si koupt byt. 

Atd. 

Po skončení aktivity je z pozice účastníků vůči sobě navzájem a 
vůči startovací linii evidentní, že každý postupoval jinou rychlostí. 
Účastníci zůstanou na konečných pozicích. Postupně každý 
účastník odhalí svou identitu, přičemž účastníci, kteří postupovali 
nejrychleji a posunuli se tak nejdále vypoví, které teze se na ně 
vztahovaly. 

Evaluace/Reflexe 

Po skončení workshopu následuje diskuze, během které je 
workshop hodnocen. 

Dosavadní zkušenosti naznačují, že účastníci, jejichž identity 
pocházely z okruhu zranitelných osob a kteří samozřejmě 
nepostupovali rychle, pokud vůbec, se během hry cítili 
nepříjemně. Což kontrastuje s pocity účastníků, kteří 
postoupili nejdále. Diskuze potvrzují, že je nepříjemné být v 
pozici marginalizovaných členů zranitelných skupin 
dokonce jen v průběhu několikaminutové hry. Poznání 
těchto pocitů umožní účastníkům lépe porozumět, jak se ve 
společnosti cítí migranti a členové jiných zranitelných 
skupin. 

4 4
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Jméno aktivity EVALUACE PO SKONČENÍ KURZU 

Popis 

Po skončení semináře jsou účastníkům rozdány evaluační 
dotazníky, které na místě vyplní. Účastníci vyplní údaje ohledně 
svých demografických charakteristik. (věk, vzdělání, pohlaví) a 
ohledně míry své spokojenosti s úrovní a obsahem 
semináře.(organizace kurzu, úroveň lektorů). Účastníci budou 
požádáni, aby uvedli silné stránky semináře, stejně jako možné 
slabiny. Bude jim dána možnost, aby navrhli možná zlepšeníure. 

Délka trvání 10 minut 

Cíle 

Evaluovat úspěch kurzu, 

identifikovat silné stránky a slabiny kurzu, 

Zjistit možné návrhy na zlepšení 

Návod na použití 

Potřebné materiály Dotazníky, propisky 

Postup Kvantitativní a kvalitativní analýza 

EVALUACE ACTIVITY 

4 

ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA 

Název aktivity OČEKÁVÁNÍ PO SKONČENÍ SEMINÁŘE 

Popis 

Jedná se o diskuzi ohledně míry realizace očekávání účastníků 
kurzu. Jsou přečtena původní očekávání účastníka před 
zahájením kurzu, o každém z nich probíhá diskuze, zda bylo 
toto očekávání naplněno, či nikoli. Na konec jsou účastníci 
požádáni, aby se vyjádřili ve významu svých budoucích 
očekávání pro další kurzy na téma interkulturní kompetence. 

Délka trvání Přibližně 10 -15 minut 

Cíle 

Evaluovat, zda došlo k naplnění původních očekávání účastníků, 

zjistit očekávání účastníků pro další podobné kurzy. 

Návod k použití 

Potřebné materiály 
Kousky papíru, na kterých jsou uvedena původní očekávání 
účastníků 

Postup Diskuze 

Evaluace 
Jedná se o diskuzi o tom, zda původní očekávání účastníků byla 
naplněna 

4
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou lektoři dalšího vzdělávání a poskytovatelé vzdělávání pro dospělé. 
Nicméně z výsledku realizace kurzu budou těžit migranti a úředníci veřejné správy.  Role 
dalšího vzdělávání v sílící sociální inkluzi a generové rovnosti výrazně zvyšuje atraktivnost 
vzdělávání pro migranty, stejně jako přístup k němu. Jedná se především o migranty s nízkou 
pracovní kvalifikací, znevýhodněné a marginalizované osoby. Faktory jako nezávislost, 
sebedůvěra, znalost společenských procesů, emancipace a jazykové schopnosti jsou nezbytné 
pro patřičné začlenění migrantů do společnosti. 

CÍLE MODULU 

Tento modul pojednává o motivaci a klíčových kompetencích, jakož i o  výzvách, které jsou 
spojeny s  řešením problémů lidí ze znevýhodněných skupin najít vhodnou motivaci vzdělávat 
se, získávat vědomosti, které jim umožní snadněji se adaptovat na pracovní trh a do společnosti 
jako celku. 

Tento modul klade důraz na následující: 

- Zvyšování povědomí o klíčových kompetencích a mechanismu motivace a jak ta ovlivňuje 
integraci 

- Poskytnutí bližšího náhledu do klíčových výrazů a konceptů nezbytných pro 
rozeznání, porozumění a práci s motivací v kontextu vzdělávání dospělých 

Cílem je poskytnout ucelený a vyvážený seznam klíčových kompetencí, které jsou potřebné pro 
osobní naplnění, sociální inkluzi a zaměstnání ve společnosti, která je založena na 
vědomostech. 

„Schéma aktivního občana“ (založené na „žebříku občanské participace”, S. R. Arnstein, 1969) může 
sloužit jako prostředek poměřování změn v individuálním vývoji migranta a změn v procesu stání se 
aktivním občanem. 

ČÁSOVÁ NÁROČNOST 

Celková časová náročnost, včetně přestávek: přibližně 6 hodin 

Úvodní aktivita: 30-40 min 

Fish Bowl: 60-90 min 

Reflektivní aktivita: přibližně. 40 min

Evaluační aktivita: přibližně 60 min 

Závěrečná aktivita: přibližně 60 min 

Poznámka: Časová náročnost závisí na počtu účastníků. 

5 POJMOUT INKLUZI! KLÍČOVÉ 
DOVEDNOSTI A MOTIVACE
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Úvodní aktivita: 

Video vybavení pro power pointovou 
prezentaci, flipchart, papíry, fixy,  diktafon 
/pokud se na jeho použití dohodnou 
účastníci). 

Místnost dostatečně velká pro Fish Bowl 
aktivitu, plus židle. 

Reflektivní aktivita: Papír a propisky 

Evaluační aktivita: Propisky a vytištěné dotazníky 

Závěrečná aktivita: 

Propiska a papír, flipchart pro prezentaci 
výsledků každé skupiny vyplněné dotazníky 
z předchozí aktivity. 

VYBAVENÍ 

5 

Teoretický úvod 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Výraz „kompetence“ a „klíčové kompetence“ jsou preferovány oproti výrazu „základní 
dovednosti“, který byl považován za příliš restriktivní jelikož ten bývá vnímán ve spojitosti se 
základní gramotností. A množné číslo („basic skills“) bývá spojováno převážně se schopnostmi 
přežití v divočině či při nehodě. „Kompetence“ je pojímána jako kombinace dovedností, znalostí, 
nadání a přístupů a dispozice se učit nové „knot-how“. „Klíčová kompetence“ je jedním ze tří 
zásadních aspektů života (Living on the Edge of Chaos: Leading Schools Into the Global Age, 
2008) 

1. osobní naplnění a rozvoj v průběhu života (kulturní kapitál): klíčová kompetence 
musí umožnit lidem aby sledovali své konkrétní životní cíle dané jejich osobním zájmem, 
očekáváním a jejich touhou pokračovat ve vzdělávání po celý život;

2. aktivní občanství a inkluze (sociální kapitál): klíčové kompetence by měli umožnit 
každému, aby se účastnil aktivního občanského života společnosti;

3. zaměstnatelnost (lidský kapitál): možnost každého jednotlivce získat slušnou práci
na pracovním trhu. (source: )

Definice zdůrazňuje, že klíčové kompetence by měly být přenositelné a aplikovatelné na řadu 
situací a kontextů, stejně jako multifunkční, tak že mohou být využity k dosažení řady cílů, řešit 
různé typy problémů. Klíčové kompetence jsou nutnou podmínkou adekvátním výkonům jak 
v životě, práci i v procesu celoživotního vzdělávání. 

Specifická vzdělávací opatření pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením (typicky tedy migranti, 
etnické minority, mladí a staří lidé s nízkým vzděláním, lidé žijící v odlehlých a izolovaných 
oblastech). 

Vzdělávací opatření  pro posluchače se zvláštními vzdělávacími potřebami, za současného vzetí 
do úvahy, že ne všichni posluchači, či studenti se zvláštními vzdělávacími potřebami budou 

5



Kapitola 5: Pojmout inkluzi! Klíčové dovednosti a motivace 55

schopni těchto kompetencí dosáhnout, přesto mají právo účastnit se těchto 
vzdělávacích opatření, aby tak rozvinuli svůj potenciál 

OSM OBLASTÍ KLíČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Ve svých „Doporučeních ohledně klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání“ Evropská 
komise osm základních kompetencí  (Official Journal of the European Union, Dec 2006/L394): 

1. komunikace v rodném jazyce;

2. komunikace v cizích jazycích;

3. schopnosti v matematice, vědě a technologii;

4. dovednost v oblasti digitálních technologií;

5. schopnost učit se a být učen;

6. osobní, občanské, interkulturní a společenské kompetence;

7. podnikavost;

8. kulturní projev.

MOTIVACE 

Klíčové aspekty našeho pojímání motivace se vztahují k otázce přístupu (jako kombinaci nápadů, 
informací a emocí na jejichž základě jednotlivec reaguje ve svém okolí), k otázce potřeb (vnitřní 
normativní systém, který vede určitým směrem pro dosažení cíle), k otázce podnětů (externí faktory, 
které vedou dospělého posluchače aby zůstal aktivním), k otázce vlivu afektu (vztahuje se zejména 
k procesu postupného odpadnutí emocí s průběhem času od uplynutí původní události, emoce jsou 
postupně nahrazovány reflexí a racionalizací), k otázce kompetencí (percepce vlastních schopností v 
návaznosti na společenský dojem, kterým chceme působit); posilování (externí stimuly zvyšují 
pravděpodobnost opakování určitého chování) (Wlodkowski, 1985). 

Ale co znamená motivace pro učení a vzdělávání se? Jak pojmenovat a zařadit řídící faktory 
motivace? Který z nic může zaujmout migranty? Jak zvýšit jejich motivaci a zároveň vzbudit a 
zachovat jejich zájem o osvojení si cizího jazyka a zaujetí aktivní role ve společnosti? 

Obecně motivace musí vycházet z vlastního přesvědčení. Je nutné, aby lidé dělali něco, 
jelikož si to sami přejí, nic víc. Dalším krokem je nalezení shody na pracovní definici 
motivace ve vzdělávacích činnostech. Začít můžeme definicí dospělé osoby, jakožto osoby 
se zvláštním společenským postavením, které společnost obecně reflektuje a uznává 
(občan, pracovník) a odpovědností za svou existenci.   Dospělý, který se dále vzdělává, 
nemůže těžit toliko ze své pracovní zkušenosti, proto je nezbytné, aby byl zahrnut do celé 
řady vzdělávacích aktivit (společenské a občanské vzdělávací aktivity). Pro dospělé 
studenty je motivace komplexem procesů přejímání chování, přijímání dalšího životního 
směřování a jeho udržení si. 

5
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 Účastníci jsou seznámeni s výukovými principy, které vytvářejí celkový koncept: 

5 - Určité osoby jsou vždy motivované k tomu, aby jednali, pokud tedy nikoli ke studiu, tak k tomu, 

aby dělali něco jiného. 
- Každý je odpovědný za svou motivaci. 

- Učení bez motivace není možné 

- Každá interakce s lektorem vzdělávání pro dospělé by měla přispět k dalšímu 
navýšení motivace. 

(Wlodkowski, 1985) 

Lektor během semináře představí pojetí individuální a obecné intervenční strategie pro 
zpřístupnění procesu učení se. Účastníci představí své názory na možnost takové intervence 
budou diskutovat možné faktory, mající vliv jako např: účastníkovi individuální charakterové 
vlastnosti, učební prostředí, rozvržení studia. 

Pocit uspokojení přichází z celkového pozitivního pocitu, když je jednotlivec spokojený sám se 
sebou a pyšný na to, co udělal. Průzkumy ukazují, že jedním z hlavních přirozených důvodů, 
proč lidé plní úkoly, není nutně vidina finanční odměny, ale společenského uznání a satisfakce. 

Výraz „motivace“ popisuje: 

“ Proč s lidé rozhodnou vykonávat nějakou činnost, jak dlouho jsou ochotni dotyčnou 
aktivitu vykonávat a jakého nasazení jsou schopni” 

Dörnyei, Zoltan, 2001a: Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

MOTIVAČNÍ STRATEGIE 

Individuální přístup 

Proč je nezbytné individualizovat vzdělávací aktivity, brát do úvahy očekávání a vnímání 
posluchačů (vést k motivaci)? 

Zvyšování povědomí důležitosti individuálního soustředění se na každého posluchače je následováno 
představením hlavních oblastí, ve kterých může lektor sehrát pozitivní vliv umožněním 
individualizace: 

- učební materiály a pomůcky, 

- formy organizace výuky (či obecněji vzdělávacích aktivit) 

- facilitation strategies, 

- teaching strategies and role of individual tasks combined with group activities 

- assessment strategies. 

Zkušenosti lektorů jsou velmi důležité pro diskuzi ohledně efektivnosti jednotlivých intervencí 
v rámci jednotlivých kontextů. 

Význam jednotlivé aktivity je dán cílem, který student usiluje. Bez takového cíle je velmi obtížné 
dát procesu dalšího vzdělávání nějaký smysl. Posluchač může jen obtížně porozumět motivaci 
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 v kontextu vzdělávání, pokud nemá možnost srovnání se stanovenými cíly, ať už vědomými 
či nevědomými. Lektor by si měl uvědomovat, že uteka nastolené tímto modulem je 

kontinuální projekt (kruh kvality) a vnímání hodnoty/relevance jednotlivých aktivit by mělo být 5 
sledováno v průběhu celé doby vzdělávání. 

Seznam běžných chyb vedoucích k tomu, že posluchači nedosáhnou svého potenciálu v tom 
smyslu, že dojde k oslabení jejich motivace a důvěry ve význam a smysl dalšího vzdělávání: 

- nedostatečná transparentnost při představování jimi očekávaných výsledků dalšího vzdělávání; 

- nedostatek příležitostí získat zpětnou vazbu od posluchačů o tom, jak vnímají 
význam a smysl vzdělávacích aktivit; 

- nedostatečná znalost či porozumění potřebám posluchačů; 

- exkluzivní zaměření se na vzdělávací obsah; 

- nedostatečné zapojení externích partnerů do vzdělávacích procesů. 

UDRŽENÍ MOTIVACE 

Jelikož posluchači se zapojují do procesu vzdělávaní, pro to aby dosáhli svých specifických 
cílů, je pro lektory nezbytné tyto cíle znát, rozumět jim a organizovat výuku takovým 
způsobme, aby tyto cílem mohli být v maximální možné míře naplněny. Je osvědčenou 
praxí přizpůsobit obsah dalšího vzdělávání jednotlivým typům cílů a očekávání účastníků. 
Např. jeden z posluchačů pracuje v turistickém sektoru a má tak za cíl získat řidičský průkaz. 
V reakci, tak lektor získá výtisk zkušebních testů a výukového materiálů testu řidičského 
oprávnění a využije to, jako materiál k procvičení četby posluchače.  Tato „praxe“ posílila 
posluchačovu pomocnou motivaci. (Srovnej CLIL) 

Můžeme uzavřít, že motivace hraje zásadní roli v procesu učení se jazyka a jiných klíčových 
kompetencí. Lektoři nemohou efektivně vyučovat migranty jazyk, pokud nerozumí vztahu mezi 
motivací a jejím vlivem na schopnost si jazyk osvojit. 

Posluchači potřebují kvalitní instrukce, podněty, interakce a příležitosti, aby mohli dosáhnout 
kvalitních výsledků, nikoli pouze pro to, aby činili pokroky, ale aby si udrželi motivaci pro další 
jazykové vzdělávání. 

Imigranti by měli rozumět, proč se musí vyvíjet snahu, jak musí tuto snahu udržovat po delší 
časové období, jak velkou snahu by měli vyvinout a jakou motivaci vzhledem ke své činnosti cítí. 

Motivace je vysoce nestabilní, kolísá a její udržení na vysoké úrovni, není rozhodně samozřejmé. 
Při sestavování programu semináře, musí lektor vzít v potaz, že každý posluchač má odlišné 
zájmy a očekávání. 

5
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1. Izolovaný

2. Sociální
kontakty mimo
bydliště

3. Účast na 
organizovaných 
činnostech 

4. Dobrovalnická
práce

5. Placená práce se 
sociální 
podporou 

6. Placená práce

Většinou 
neorganizované 
sociální zapojení 

Organizované 
společenské 
zapojení 

Společenské 
zapojení 

Téměř žádné kontakty mimo místa 
bydliště. Kontakty omezené na funkční 
kontakty (například obsluha v prodejně, 
nemocnice a sociální pojištění, řidiči 
autobusů atd.) 

Návštěva přátel a sousedů, občasná návštěva 
organizované činnosti. Neúčastní aktivit s 
odpovědností k ostatním 

Účast na (občanských) kurzech, humanitního 
vzdělávání pro dospělé bez pracovní zložky, 
organizovaných činnostech atd. na základě 
pravidelnosti, například: Dobrovolnická činnost 
méně než jednou týdně.

Práce s plnou platbou ze systému sociálního 
zabezpečení, například: dobrovolnická 
činnost, pracovní stáž, občanské kurzy s 
pracovní složkou, profesní vzdělávání s 
minimálním prvkem pracovní stáže, 
kombinace profesního vzdělávání a pracovní 
stáže, jazykové kurzy atd. Na nižší vzdělávací 
úrovni. 

Práce v kombinací s částečnou platbou ze 
systému sociálního zabezpečení, nebo v 
kombinaci s formou metodického 
vzdělávání. Taktéž práce v kombinaci s 
občanskými kurzy nebo vzdělávání pro 
dospělé, vzdělávání a školící opatření s 
důrazem na práci na cvičné pozici (4 dny) v 
kombinaci se školením. 

Práce bez žádné podpory, jako zaměstnanec 
s pracovní smlouvou, jako podnikatel, osoba 
samostatně výdělečně činná atd. Následné 
profesionální profesní vzdělávání bez 
pobírání dávek. 

SCHÉMA AKTIVNÍHO OBČANA 

5 

  Source: This scale is developed from S.R. Arnstein (1969), A ladder of Citizen Participation. 

Načasování je naprosto klíčové pro vzdělávání, sebevzdělávání a osobní rozvoj. Čím déle 
trvá období inaktivity a pasivity, tím těžší je zapojit motivaci a odhodlání pro další osobní 
rozvoj do procesu sociální inkluze, který sám o sobě trvá dlouhou dobu. 

Aby se individuální přistěhovalec stal aktivním občanem, chce to od něj hodně aktivního 
přístupu a úsilí, nejčastěji jsou v procesu integrace závislí na nějaké podpoře společnosti 
ve formě státní sociální pomoci a služeb zaměstnanosti a odpovědných osobách těchto 
systémů.

5
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 Nicméně jednou společnou součástí integračních procesů je, že zahrnují učení a tím i změnu, 
včetně kulturního přízpůsobení se zahrnujícího konflikt a možné psychické rozrušení. 

Integrace není, z těchto důvodů, jednoduchou cestou. 5 
Nicméně jednou společnou součástí integračních procesů je, že zahrnují učení a tím i změnu, 
včetně kulturního přízpůsobení zahrnujícího konflikt a možné psychické rozrušení. Integrace 
není, z těchto důvodů, jednoduchou cestou. 

Tam, kde vedení uspokojí potřeby lidí z různých prostředí (nejenom uprchlíků a přistěhovalců), 
můžeme mluvit o multikulturním vedení. 

Tedy poradci potřebují rozpoznat, že všichni, kteří hledají jejich vedení si s sebou do procesu 
poradenství a vedení přinášejí svou jedinečnou, vlastní minulost a kulturu (například pohlaví, 
sociální statut, náboženství, jazyk, atd.)” (Launikari & Puukari 2005). Není nápomocné předurčit, i 
kdyby na základě hlubokého porozumění povahy kulturního prostředí, kulturních rozdílů a 
žadatelova individuálního kulturního pozadí, momentální situaci, znalosti a postoje jednotlivých 
uprchlíků a přistěhovalců. 

Kompetence kulturně kompetentního poradce byly popsány jako uvědomění si vlastních 
domněnek, hodnot a předsudků; porozumění nazírání na svět kulturně odlišného žadatele; a 
schopnost vyvinout odpovídající strategie a techniky. Každý z těchto tři aspektů je ovlivněn 
přesvědčením a přístupy, znalostmi a schopnostmi. 

Je proto nezbytné, aby měli poradci větší porozumění kultury ve vztahu k jednotlivcům. Takhle 
dokážou rozlišit mezi potenciálními efekty určité kultury a mimo ně celou, komplexní osobností a 
užít vhodných metod k zjištění minulosti, nadání, potenciálu, zájmů a potřeb zájemce o vedení v 
podmínkách nového prostředí. Znalost místního pracovního trhu a jeho nepsaných pravidel je 
součástí znalostí každého poradce. Znalost místních překladatelských služeb, dostupnosti 
financování studia, vhodnost vzdělanostního vybavení a stanovení kvalifikace, schopností a 
kompetencí, je součástí portfolia služeb. 

Doporučení pro lektora 
Činnosti v tomto modulu jsou navrženy tak, aby si účastníci uvědomili a zaměřili se na 
rozdílné faktory motivace, nebo faktory zvyšující jejich motivaci při učení. Aktivity dále 
slouží k zvýšení povědomí o vlastních možnostech a odpovědnosti v dané situaci. 

Tyto činnosti jsou také zamýšleny k tomu, aby vedly učitele/školitele k uvědomění jejich role a 
odpovědnosti při přizpůsobení výukového procesu potřebám účastníků. 

Klíčové oblasti diskuze: 

- jak jsou individuální charakteristiky propojeny s motivačními faktory; do jaké míry jsou 
specifické individuální rysy (například sebevědomí, zvědavost/zájem o specifickou 
oblast, společenskost a podpůrný postoj k učitelům/lektorům, atd.) významné pro 
zvýšenou, nebo sníženou míru motivace; 

5
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- jak se motivace vyskytují a vyvíjejí a jaké jsou nejdůležitější typy motivace (například 
vnitřní/přirozená motivace proti vnější motivaci, pozitivní proti negativní motivaci). 

5 Na základě jakých kriterií; 
- jak může být zhodnocena osobní motivace ke splnění specifické výukové činnosti a jaké 

nástroje mají být k tomuto účelu užity. 

Podle Wienera (1985) existují tři rozměry motivace studujících: spojení s věcí (vnitřní/vnější); 
stabilita (stabilita nebo možná proměna); a stupeň kontroly (může být kontrolována nebo je 
mimo naší kontrolu). Na základě těchto rozměrů můžeme pozorovat, že úsilí je příčinou motivace, 
že je vnitřní, může být změněno a taky může být kontrolováno. Zatímco štěstí, nebo smůla jsou 
vnější, můžou být změněny, ale jsou mimo naší kontrolu. 

Dojmy jsou přímo závislé na individuální charakteristice, takže proměnlivost motivace začíná 
tím, že si osoba událost vyhodnotí jako pozitivní nebo negativní a že událost bude spojena se 
specifickým důvodem. Podle Wienera je tento proces ovlivněn několika faktory, jako například: 

- předchozí znalosti 

- hodnoty 

- přesvědčení 

Pokud studující získá důvod, se kterým se může ztotožnit, objeví se i specifická očekávání, vzorec 
sebevědomí a emoce. Klíčovou rolí učitele/školitele je proto pochopení pozice každého 
studujícího a také významu vůči všem těmto oblastem. Například pokud studující věří, že není 
dostatečně chytrý, aby se naučil specifické dovednosti, znamená to, že spatřuje problém jako 
mající vnitřní příčinu (závisí na něm), stabilní (není možné jej změnit) a nekontrolovatelný (nemá 
v moci jej změnit). Pokud získá studující tenhle náhled, je velice pravděpodobné, že vynaloží 
méně úsilí, bude se cítit zahanben nebo výukovou činnost vzdá. Bez řádného vedení a pochopení, 
může účastník spatřit nižší míru motivace studujícího, ale nedokáže ji pozitivně ovlivnit. 

V případě motivace nejsou věci černobílé. Ve většině případů můžeme pozorovat stupně 
motivace: různá úroveň motivace mezi studujícími; různá úroveň motivace u jednoho 
studujícího v různém časovém období učebních procesů; různé úrovně motivace u různých 
skupin studujících, se kterými pracujeme; atd. 

Proč je nezbytné individualizovat učební činnosti, pokud bereme v potaz očekávání a 
dojmy (směřující k motivaci) každého ze studujících?  

Účastníci budou zkoumat, proč mají podmínky efektivní výukové strategie a univerzální intervence 
jen malou šanci na úspěch v mezigeneračních učebních činnostech.: 

- učební materiály a pomůcky, 

- formy organizace výuky (či obecněji vzdělávacích aktivit) 

- strategie na odstranění učebních překážek při pochopení tématu 

- učební strategie a role individuálních úkolů kombinovaných se skupinovou aktivitou 

- strategie 

5
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Aktivity jsou poměrně krátké, pokud účastníci nejsou ochotní spolupracovat na tomto 
druhu činnosti. Hlavní myšlenkou je individuální náhled, přemýšlet nad účastníky a jejich 
situací, odhalit jejich vlastnosti do té doby neobjevené, nebo nad kterými nikdy 
nepřemýšleli v pozitivním významu. 

AKTIVITY 

Specifické interaktivní aktivity (např individuální/skupinová práce, skupinové debaty, role-
playing) budou sloužit k tomu, aby si jejich účastníci uvědomili různý stupeň nechuti ke studiu z 
důvodu jejich nízké motivace. Po splnění veškerých aktivit proto bude účastník, pohledem z 
perspektivy procesů učení, hlouběji chápat různé motivační koncepce (v případě zájmu budou 
navedeni ke studiu další literatury).  Výchozím bodem aktivit budou ice-breakingová cvičení, 
během kterých budou účastníci, na základě předchozích zkušeností, zkoumat své představy o 
motivaci. (viz. Příručka č. 1). 

Účastníci se v rámci tohoto konceptu seznámí s principy učení: 

- Určité osoby jsou vždy motivované k tomu, aby jednali, pokud tedy nikoli ke studiu, tak k tomu,a by dělali 
něco jiného. 

- Každý je odpovědný za svou motivaci. 

- Učení bez motivace není možné. 

- Každá interakce s lektorem vzdělávání pro dospělé by měla přispět k dalšímu 
navýšení motivace. 

5 5
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Aktivity 
5 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Jméno aktivity Jaká je vaše motivace? 

Popis 

Činnost bude založena hlavně na vstupech účastníků, jak v sdílení 
zkušeností s ostatními studujícími s vysokou/nízkou motivací, tak v 
hledání určitých znaků jejich motivace. V závislosti na počtu 
účastníků můžou být činnosti individuální nebo skupinové (za užití 
handoutu č.1– viz příloha). Lektor plní roli zprostředkovatele, 
pomáhá účastníkům zvýraznit obecné představy. 

Délka 

Představení modulu, struktury a hlavních cílů – 5-10 minut 

Skupinová práce (4 účastníci/tým) - 10 minut 

Skupinový závěr a obecná diskuse – 10-15 minut  

Individualní zpětná vazba pro účastníky (metoda fishbowl) – 30-60 

minut (dobrovolné) 

Závěrečné shrnutí - 10 minut 

Celkem přibližně. 40 minut (60-90 minut víc při užití dobrovolného 
cvičení fishbowl) 

Cíle 

Vytvoření podkladu pro základní porozumění konceptu motivace 
z pohledu kontextu multikulturního vzdělávání. Na základě 
výsledků této činnosti si budou účastníci schopni v efektivnější 
míře uvědomit současné koncepce motivace a shodnout se na 
pracovní definici. 

Návod k použití 

Potřebné materiály 

Audiovizuální vybavení (pro prezentace v Power Point), flipchart, 
flipchart papír, fixy (na skupinovou práci a shrnutí), diktafon (pokud 
budou účastníci s jeho užitím souhlasit), 

Pro (dobrovolnou) činnost fishbowl: tištěné příručky (činnosti 
fishbowl nutí účastníky k aktivnímu poslechu zkušeností a pohledů 
určité skupiny lidí. Fishbowl studujících poskytne učitelům 
příležitost vyslechnout si zkušenosti, myšlenky a zpětnou vazbu 
současných studentů, zatímco studujícím poskytne možnost 
aktivně se zapojit do podoby výukového procesu). Hand out 2. 

5
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Postup 

Po celkovém úvodu do problematiky a struktury modulu, 
výuková činnost začne cvičením na prolomení ledů, zaměřeném 
na určení primární zkušenosti účastníků s motivačními 
strategiemi a taky na určení základních rysů motivování 
dospělých studujících. Každý z účastníků popíše událost, kterou 
zažili ve výukové činnosti směřující k určení motivovaného 
studujícího. Taktéž účastníci upřesní hlavní důvody, proč se 
domnívají, že daný studující byl opravdu motivovaný a budou 
schopni, co v jejich situaci vytváří a zvedá motivaci. 

Všechny odpovědi budou prezentovány a diskutovány na 
společné poradě. K uskutečnění hlubší analýzy, účastníci 
provedou to samé I v opačném případě, demotivovaného 
účastníka. Znovu účastnící vysvětlí a prodiskutují své odpovědi. 

Pomocník zaznamená vstupy všech účastníků a zhodnotí hlavní 
indikátory motivace/demotivace, které byly prezentovány. Další 
činnost provede systematický přehled nálezů, poskytujíc 
účastníkům možnost vytvořit myšlenkovou mapu motivace k 
učení. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Následující návod se zaměří na udržení pocitů jednotlivých 
studujících k motivaci a pozitivní efekty uvědomění si toho. 

Evaluace 

Hodnocení celé jednotky bude založeno na cvičení fishbowl (viz 
níže a hand out č. 2); čtyři dobrovolníci si sednou před třídu a 
budou se střídat v komentování činností; jakýkoliv další 
účastník může zasáhnout a nahradit svého kolegu. Nejsou však 
dovoleny žádné komentáře ke vstupům čtyřech studujících. 
Během tohoto cvičení může být použít diktafon (před jeho 
použitím si musíte být jisti, že každý z účastníků s tím souhlasí). 
Pokaždé, kdy někdo učiní komentář, bude diktafon posunut k 
dalšímu kolegovi, zaručí se tak hloubková kvalitativní zpráva 
účastníkova vstupu Umožní se tak pozdější shrnutí zpětné 
vazby a identifikace oblastí možného zlepšení. 

5 

Jméno aktivity THE FISH BOWL 

Popis 

Činnosti Fishbowl nutí účastníky k aktivnímu poslechu 
zkušeností a vnímání určitého okruhu osob. Fishbowl studujících 
poskytne učitelům příležitost vyslechnout si zkušenosti, 
myšlenky a zpětnou vazbu současných studentů, zatímco 
studujícím poskytne možnost aktivně se zapojit do podoby 
výukového procesu. 

5
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Délka trvání Přibližně 60-90 minut. 

Cíle 

Hladký průběh této aktivity umožní několik základních 
strategií. Zaprvé, pamatujte, že pokud jde o učení, 
nejdůležitějším zdrojem jsou pro vás studenti. Jak bylo výše 
zmíněno, je proto důležité aby pozorovatelé ukázali 
maximální respekt účastníkům fishbowl, a to tím, že budou 
dodržovat pravidlo tichého prostředí. Pro učitelé může 
zachování tohoto prostředí znamenat určitou námahu, 
protože ne každý učitel je plně připraven k učení se od 
někoho, koho má učit. Zvažte možnost, že byste na tabuli 
napsali něco ve smyslu: “Všichni jsme učitelé, všichni se 
učíme.” 

Nejúspěšnější jsou fishbowl činnosti tehdy, když jsou vedeny 
neformálně. Mějte na paměti, že účastníci fishbowl činností nemuseli 
mít příležitost poznat účastníky vyučování nebo workshopu. 

Zvýšená míra napětí nastává v situaci, kdy se učitelé sami učí od 
svých studentů oblasti, ve kterých by se mohli zlepšit a studenti se 
snaží o konstruktivní kritiku někoho, komu mají důvěřovat a 
respektovat jej. Ke zmírnění napětí mohou být použity různé 
postupy, například vtípek na začátek, nebo podávání občerstvení. 

Návod k použití 

Potřebné materiály 

Jediným potřebným materiálem pro činnost fishbowl jsou 
sami student z řad migrantů. Zkušenost ukazuje, že 
optimální skupinu tvoří osm až deset studentů. 

Abyste se připravili na činnost fishbowl, požádejte své student aby jste si 
sedli do kruhu uprostřed místnosti. Pozorovatelé vašich kurzů/workshopů, 
by měli vytvořit vnější kruh kolem studentů. 

Pro činnost fishbowl: vytištěné příručky (Činnosti fishbowl nutí 
účastníky k aktivnímu poslechu zkušeností a vnímání určitého 
okruhu osob. Fishbowl studujících poskytne učitelům příležitost 
vyslechnout si zkušenosti, myšlenky a zpětnou vazbu 
současných studentů, zatímco studujícím poskytne možnost 
aktivně se zapojit do podoby výukového procesu). hand out č. 
2. 

5 5
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5Následující kroky nastaví základní pravidla a iniciují a umožní 
dialog  o aktivitě Fishbowl: 

1. Důležité pravidlo se vztahuje na účast pozorovatelů:
V průběhu aktivity fish bowl nemohou pozorovatelé mluvit.
Jejich úkolem poslouchat a učit se od účastníků aktivity.
Pozorovatelům bude dána možnost se zapojit do následné
debaty, kdy budou moci nastolit jakékoli téma, týkající se
aktivity.

2. Pokud je to možné, určete jednomu z účastníků aktivity,
roli zprostředkovatele. Bude tak na něm, či na ní klást
otázky, zprostředkovat diskuzi a zajistit, aby každý měl
příležitost promluvit. Pokud není zbytí, můžete roli
zprostředkovatele hrát Vy.

3. Témata, která budou probírány v rámci této aktivity se mohou
ukázat jako relevantní, pro Váš. Účastníci fishbowl by zejména
měli mít možnost diskutovat a to kdykoli budou chtít, či
potřebovat. Pokud bude nezbytné konverzaci nastolit, je
vhodné využít několik podnětů včetně následujících:

- Co máte rádi na vzdělání? 

- Které aspekty svého vzdělání byste chtěli zlepšit? 

- Co mohou učitelé dělat, aby vás lépe učili? 

- Povězte příběh, kdy některý z vašich učitelů udělal něco, 
co vám umožnilo se cítit obzvláště zaangažovaně 
v procesu vzdělávání. 

- Povězte příběh o tom, kdy jste se cítili obzvláštně 
vyloučeni z procesu vzdělávání. 

- Kdo je váš nejoblíbenější učitel a proč? 

- Kdo je váš nejméně oblíbený učitel a proč? 

- Co si myslíte o roli vzdělání ve vašem životě? 

- Jaké myslíte, že by měly být hlavní cíle vzdělávání?  

Zajistěte, aby každý v aktivitě fish bowl měl příležitost promluvit. 

Umožněte, aby debata v rámci této aktivity trvala nejméně 
30 minut, pokud možno i déle, pokud vám to čas dovolí. 

 

Když se debata vyčerpá, rozdělte účastníky a pozorovatele do 
malých smíšených skupinek po šesti. To umožní 
pozorovatelem, aby vznesli, své dotazy a přípominky získané 
na základě předchozího pozorování. Pučte pozorovatele, že 
není jejich úkolem hodnotit jednotlivé zkušensti nebo názory 

5

Postup
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Postup 
(pokračování) 

účastníků, ale pouze se dozvědět o účastnících více informací. 
Umožněte debaty v malých skupinách minimálně po dobu 30 
minut. 

Po skončení těchto debat v malých skupinách svolejte všechny 
dohromady k následující velké společné diskuzi. K jejímu řízení a 
navození opět může posloužit řada otázek: 

Pro pozorovatele: Bylo složité nereagovat, neodpovídat na vyjádření účastníků 
v průběhu fishbowl? Proč? 

Pro účastníky fishbowl: Jak  jste se cítili, když jste měli sdělovat své 
pocity ohledně školy, když jste věděli, že učitelé naslouchají? 

Pro účastníky fishbowl: Máte často možnost a příležitost vyjadřovat své názory 
na své vzdělání a vzdělávání? 

Pro pozorovatele: Slyšeli jste v průběhu fishbowl něco, co by vás překvapilo? 

K zakončení této aktivity, položte závěrečnou otázku, na kterou bude mít každý 
příležitost odpovědět: „Co jste se v průběhu této aktivity naučili? 

Další postup po skončení 
aktivity 

Následující postup se bude týkat především snahy o zachování 
pocitů a dojmů každého jednotlivce vzhledem ke své motivaci a 
nastolených pozitivních efektů takové motivace. 

Evaluace 

Celá aktivita bude hodnocena na základě fish bowl; čtyři 
dobrovolníci se posadí před posluchače na budou postupně střídat 
v krátkém komentování fish bowl aktivit. Kdykoli může kterýkoli 
posluchač zasáhnout, přednést vlastní komentář, či názor, v tom 
případě vystřídá jednoho ze 4 dobrovolníků a zaujme jeho místo.  ad 
dominem hodnocení, nebo hodnocení závěrů dobrovolníků sedící 
na židli, však není dovoleno. Je možné použít diktafon (na jeho užití 
by se však měli shodnout všichni účastníci ještě před začátkem 
kurzu). Diktafon bude kolovat mezi 4 komentátory a umožní kvalitní 
a naprosto přesné zachycení jednotlivých závěrů, což pomůže 
dosažení zpětné vazby. 

5 5
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Jméno aktivity Já, mě, mne 

Popis 

Reflektivní cvičení, které by mělo být použito jako hlavní 
reflektivní aktivita, dává jedinci možnost přemýšlet o obecných 
otázkách, týkající se vzdělávání, učení se, motivace, osobních 
cílů apod, Tuto aktivitu by měli posluchači vykonávat 
samostatně a co nejvíce spontánně. 

Délka trvání 

30-45 min individuální práce 

Pokud skupina souhlasí, může se jednat až o jednu hodinu. 

Cíle 

Přimět účastníky, aby se zamysleli nad  věcmi, které obvykle dělají a napsali své 
odpovědi na papír. 

Začít proces kreativního myšlení tím, že si přečtou a připraví své 
odpovědi. 

Dobrovolné: diskutovat a probírat odpovědi v menších skupinkách 
moderovaných lektorem. 

Začít proces plánování za využití jejich odpovědí jakožto startovního místa, od 
kterého mohou vyvinout plán dalšího. 

Návod k použití 

Potřebný materiál papír a propisku (viz. příloha x Hand out 3) 

Postup 

Lektor představí aktivitu a její účel. 

Lektor zdůrazní důležitost spontánní nekalkulované 
odpovědi! 

Lektor musí být schopen odhadnout, nakolik je konkrétní 
účastník schopen spontánně odpovídat a zda je na místě 
proces podpořit. 

Zajistit, aby účastníci měli dostatek místa, aby měli 
soukromí ”. 

Další postup po skončení 
aktivity 

Osobní vývoj je třeba považovat za kontinuální proces a vodítka pro 
tento proces by měla být poskytována po celou dobu tohoto procesu. 

REFLEKTIVNÍ AKTIVITA 

5 5
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Jméno aktivity SCHÉMA AKTIVNÍHO OBČANA 

Popis 

Evaluace je nesmírně důležitá ve všech aspektech a fázích procesu 
výuky a učení. Až příliš často je považována za poslední aktivitu, 
přitom jde o opakovaný proces, který by měl proběhnout v každé 
fázi vytváření, produkce a implementace/integrace nových 
vzdělávacích intervencí, ať už ta má podobu celého kurzu, či jen 
části kurzu, či jen krátkodobé setkání či učební pomůcka. Tento 
evaluační nástroj umožňuje jak lektorům, tak účastníkům měřit a 
hodnotit úrovně motivace založené na škále „Nulové výměry“, 
která může být použita opakovaně v průběhu modulu. 

Délka trvání 1 hodina 

Cíle 

Cílem této aktivity je umožnit lektorům a účastníkům odhadnout 
míru jejich vlastní motivace a být schopen s touto informací dále 
pracovat. Posunují se správným směrem? Jaké další kroky by měli 
podniknout? 

Návod k použití 

Potřebné materiály propisky a formuláře (viz příloha č. 3) 

Postup 

Aktivita využívá formuláře připojené v příloze č. 3 . Ty jsou 
na počátku aktivity vyplněny účastníky, aby ti tak mohli 
ohodnotit své umístění na škále aktivního občana a 
porovnat změny v následujících kompetencích: Nezávislost, 
Sebedůvěra, Společenská znalost, Emancipace a jazykové 
schopnosti. 

Toto zkoumání by se mělo odehrát několikrát v průběhu učebního 
procesu , tak aby byly změny patrné a  aby bylo možné zkoumat 
jakým směrem se změny ubírají, na základě těchto informací by tak 
účastníci měli být schopní přijmout adekvátní opatření. 

EVALUAČNÍ AKTIVITA 

5 

ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA 

Název aktivity KUDY DÁL? 

Popis 

Tato aktivita zpracovává výsledky evaluace. Jak využít získané 
materiály, názory a poznatky Měla by umožnit opovědět na 
otázky, typu „ dostali jsme správné odpovědi?“, „ Jaký závěr 
můžeme učinit z těchto materiálů?“, „je třeba něco změnit?“, 
„položili jsme správné otázky?“ atd. 

Délka trvání 30-60 minut 

Cíle 
Cílem je ukázat možný efekt evaluace, na kterou by měla 
navazovat adekvátní reakce zpracovávající výsledky evaluace. 

5
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Návod k použití 

Potřebné materiály 
propiska a papír, flipcharty pro prezentaci výsledků každé skupiny, 
vyplněné evaluační formuláře z minulé aktivity (viz příloha han dout 
2) 

Postup 

Lektor vysvětlí aktivitu skupině 

Účastníci rozdělení do skupin vytvoří seznam nápadů a postupů 
získaných na základě vyplněných formulářů 

Účastníci se rozdělí na dvojice a diskutují své názory, výsledky 
zaznamenají na flipchart 

Lektor diskutuje závěry s účastníky, podporuje diskuzi a získává tak 
zpětnou vazbu 

Další postup po skončení 
aktivity 

Lektor se účastníků ptá na jejich zkušenosti, úspěchy a 
potíže, zprostředkovává diskuzi. 

5 

Udržitelnost 
Při výuce záleží úspěšný transfer vědomostí a zkušeností na úrovni motivace všech 
zúčastněných aktérů. Jak učitelé, tak migranti hrají aktivní roli při jejím dosažení a výskytu, 
neexistuje žádné ucelené paradigma postupů a pokynů (jako tomu bývá při tradičním pojetí 
výuky). Tedy čím více motivovaní jednotlivý aktéři jsou, tím je pravděpodobnější, že dosáhnou 
všech výukových cílů za současného vysokého nasazení z jejich strany. Můžeme dokonce tvrdit, 
že pokud jsme schopní zajistit dobrou motivaci pro naše posluchače, můžeme se  pak soustředit 
na rozvíjení jejich kvalit, místo pouhého opravování jejich chyb, čímž je proces dalšího 
vzdělávání více efektivní. 

5
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Příloha 
5 

HAND-OUT 1 

I.  Prosím popište událost, kterou jste zažil/a jako účastník výuky a který/á Vám ukázal/a, 
co znamená “motivovaný posluchač”. 

II. Jaké jsou důvody, které můžete uvést na podporu toho, že posluchač byl skutečně
motivován? Prosím popište pozorované znaky. 

III. Prosím popište událost, kterou jste zažil/a jako účastník výuky a která Vám ukázala co
znamená “demotivovaný posluchač“. 

5
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IV. Jaké jsou důvody, které můžete uvést na podporu toho, že posluchač byl skutečně
demotivován? Prosím popište pozorované znaky. 

5 

Shrnutí: 

Účastníci (jména) Indikátory motivace 
Indikátory 
demotivace 

1 

2 

3 

... 

Prosím porovnejte odpovědi účastníků a sledujte, jaké jsou společné indikátory motivace a 
demotivace. Můžete tyto informace využít pro formování definice motivace pro 
intergenerační vzdělávání dospělých? 

5
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HAND-OUT 2 
NULOVÁ VÝMĚRA, PROSTŘEDNÍ VÝMĚRA A ZÁVĚREČNÁ VÝMĚRA 

5 Příjem z původního měření (nulová výměra) 

Tato informace může být postupně zaznamenávána aby byla použita na odpovězení 
otázek uvedených na počátku. 

Některé informace budou založeny na odhadu lektora, některé budou více faktické. 

Informace budou získány od každého migranta, se kterým lektor či kouč pracuje v pilotním 
projektu. Kouč či projektový koordinátor tyto informace zahrne do krátké zprávy popisující 
charakteristiku cílové skupiny, ze které odvodí průměrné skóre všech účastníků v těch oblastech, 
ve kterých se pracuje s individuálním skóre. 

Charakteristiky cílové skupiny 

Za každého účastníka vyznačte: 

Datum začátku: 

hodnota na škále aktivního občana  (1-6)): 

Věk: 

Kulturní zázemí: 

Naboženské vyznání: 

Jak dlouho žije v této zemi? 

Jak dlouho žije v této zemi: 

Rodinní příslušníci (počet): 

Ekonomická situace, příjmy: 

Zdravotní stav, možná rizika v oblasti 
zdraví: 

Úroveň vzdělání na počátku projektu: 

Předchozí pracovní zkušenosti): 

Shromážděte data a napište krátkou zprávu shrnující hlavní charakteristiky vaší cílové skupiny. 

5
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5

Obecná charakteristika úrovně aktivního občanství 

 Vyznačte na škále od  1 (znamenající „velmi nízká“ ) až po 10 („velmi vysoká“) za každého 
účastníka: 

1. Úroveň charakteristika úrovně aktivního občanství:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nezávislostí je v tomto projektu míněno to, pokud cílová skupina, místo toho, aby  žila izolovaně 
v závislosti na svých partnerech, dětech a lidí ve svém okolí,  ukazuje své kompetence tím, že 
navštěvuje vzdělávací kurzy, různé profesní tréninky a kurzy, tak aby posílili své schopnost 
jednat v cizí společnosti samostatně a bez závislosti na ostatních. “ 

2. Úroveň sebedůvěry:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
“Sebedůvěra” je v této práci pojímána jako vyjádření míry, do které cílová skupina vykazuje 
sebevědomí či důvěru, při rozhodování o určitém cíli, činnosti či aktivitě. 

3. Úroveň společenských znalostí:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Společenskou znalostí je pojímána obecná vědomost migrantů (cílové skupiny) o tom, 
jakým způsobme pracují instituce v hostitelské zemi, které nabízejí asistenci, jenž by mohla 
cílová skupina upotřebit. 

4. Úroveň jazykových schopností (jazyk hostitelské země):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Objektivní indikátor (jaký oficiální stupeň, certifikát, potvrzení o dosažení jazykové úrovně?) 

Oficiální potvrzení: 

Test skóre / úroveň: 

5. Stupeň emancipace:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Stupněm emancipace je pro účely této práce míněna míra, do jaké se ženy cílové skupiny staly 
schopnými jednat samy za sebe, vytvářet si vlastní kontakty a účastnit se organizovaných aktivit. 

5
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HAND-OUT 3 
JÁ, MĚ, MNE 

5 Základ pro osobní rozvoj 

Spontánně odpovězte na následující otázky, můžete uvést vice než jednu odpověď. 

 Pokud dělám práci, či zadání, které mě baví a které dělám rád, dělám to: 

 Jak si jiní lidé všimnou, že jsem šťastný nebo spokojený? 

 Momentální výzvy pro mne jsou: 

 Co pro mě tvoří výzvu? 

 Některé z mých nejlepších vlastností jsou: 

5
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 Jak by jiní lidé popsali mé schopnosti? 

5 

 Když jsem byl mladý/á, bavilo mě: 

 A co si o tom myslíte teď? 

Vidíte nějakou opakující se shodu? Podtrhněte klíčová slova, o kterých si myslíte, že 
jsou důležitá pro Váš osobní rozvoj a spokojenost v práci, výuce a volném čase. 

5
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5
REFLEKTIVNÍ PSANÍ 
Vezměte si blok nelinkovaného papíru a dvě barevné propisky a usaďte se na klidném 
místě, kde Vás nebude nikdo a nic vyrušovat. 

Napište (svou psací, dominantní rukou) otázku ohledně svého života, kterou byste se rádi 
zeptali. 

Potom spontánně svou druhou (nedominantní) rukou, zaznamenávejte odpověď na papír. 

Toto cvičení by Vám mělo umožnit využít druhou část mozku a dát Vám odpovědi způsobem, který 
pro Vás bude zcela přirozený a vyhovující. 

Používání druhé ruky by mělo zajistit, že nebudete přesně vědět, co píšete, dokud to přímo nenapíšete. Můžete 
k tomu připojit i spontánní kresby, náčrtky, cokoli. Budete nicméně pociťovat jisté vzrušení z toho, že využíváte 
kreativní část mozku a její podněty přímo zaznamenáváte na papír. 

Nejlepší je, ukazovat tyto záznam pouze lidem, kterým věříte. 

5
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Přímou cílovou skupinou tohoto vzdělávacího modulu jsou profesionálové a dobrovolníci, kteří 
pravidelně pracují v multikulturním kontextu s migranty a povzbuzují je, aby se aktivně účastnili 
veřejného života v místech jejich bydliště a zvýšili tak svoji integraci. Jedna se o soc- pracovníky, 
dobrovolníky, lektory a další lidi pracující s migranty a integrací. 

CÍLE MODULU 

- zaměřit se na základní příčiny zapojení migrantů do dobrovolnické činnosti 

- sdílet potřeby, dobrou praxi a formální knot-how soc. pracovníků, kteří s migranty pracují a podpořit dobrovolnictví 
a aktivní občanskou společnost 

- vyvinout nový pracovní model, který by zlepšil zapojení migrantů do veř. života a zaktivizoval by tak 
občanskou stránku komunity 

Časová náročnost 
Vzdělávací modul zabere 8 hodin v průběhu celého dne. 

Metodologie Open Space Technology (OST), se kterou tento modul pracuje a funguje, když 
započatá debata má dostatek času na to, aby přirozeně gradovala bez přerušení. 

Tuto debatu nemusí přerušit ani pauza na oběd a občerstvení. 

VYBAVENÍ 
Tato aktivita vyžaduje hodně prostoru a nábytek: 

Nábytek: 

- velká pohodlná místnost se židlemi, které jsou uspořádány do kruhu pro plenární 
jednání všec účastníků na počátku a na konci dne 

- místo na občerstvení 

- nejméně 5 místností s židlemi pro možnou práci ve skupině dle počtu účastníků. 

Obecně jsou židle umístěny v kruhu proto, aby zvýraznili rovnost všech účastníků, bez ohledu 
na případné rozdíly jsou toliko zdrojem možného obohacení diskuze, nikoli společenským 
dělítkem. 

6 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 
MIGRANTŮ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
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6

Vybavení: 

- nejméně 6 laptopů, každá skupina bude mít jeden, na kterém bude psát zprávu ze své 
diskuze, jeden laptop je pro závěrečnou zprávu, zaznamenání následné diskuze a 
vytvoření dokumentu „instant book“, který bude zpřístupněn všem účastníkům 

- 5 usb na které bude každá skupina nahrávat své výsledky a které potom odevzdá 
koordinátorovi, který bude vytvářet závěrečnou zprávu a „instant book“ 

- Flipchart a fixy. 

- K plenárnímu zasedání je třeba několik archů papíru různých barev, na velký arch papírů se 
přehledně napíše program semináře a plakát se umístí tak, aby byl snadno viditelný. 

- Pro každou skupinu poznámkový blok, či volné archy papíru a propisky. 

- fotoaparát, tiskárna aby se tak mohl okamžitě vytisknout „instant book“, 
scanner aby se mohli nakrmovat a do instant booku použít i rukou psané 
poznámky. 

Lidé: 

- organizační tým (nejméně 4 lidé s organizačními schopnostmi), kteří: 

• připraví program kurzu

• připraví pozvání 

• osloví okruh lidí, u kterých je dán předpoklad, že budou mít zájem se účastnit

• připraví prostory kurzu 

• připraví občerstvení 

• pomáhají každé skupině se směřováním debaty

- lektor, který: 

• připraví program dne

• pomůže účastníkům zaznamenat jejich nápady

• rozčlení nápady dle jejich obsahu do jednotlivých skupin

• vymezuje čas pro práci ve skupinkách 

• naslouchá zprávám jednotlivých skupinek

• připravuje závěrečné shrnutí, které zapracovává nápady jednotlivých skupin

- Asistenta, s nejlépe s grafickými schopnostmi, který: 

• připraví grafickou úpravu instant booku

• sejde se se všemi skupinkami a vysvětlí jim, jak sepsat skupinovou zprávu

• vyfotí každou skupinu 

• vyhotoví prezenční listinu všech účastníků 

• shromáždí všechny podklady od prac. skupin k vyhotovení závěrečné zprávy

• vytiskne instant book

6
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Teoretický úvod 
6 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST MIGRANTŮ A PRO MIGRANTY 

Zájem o dobrovolnickou činnost jak migrantů, tak pro migranty v posledních letech roste a to 
zejména v zemích se silnou občanskou společností, která si je vědoma významu dobrovolnické 
služby pro sociální kohezi a soudržnost. Uznání skutečnosti, že občanská angažovanost a 
dobrovolnická činnost jsou důležitým základem pro rozvinutou demokracii vede k legitimním 
otázkám, zda jsou i komunity migrantů součástí této demokracie a pokud ne, co je třeba udělat, 
aby byly. 

CO JE DOBROVOLNICKÁ ČINNOST? 

Dobrovolnická činnost může být definována jako souhrn všech činností, které pro sebe občané 
dělají na základě své dobré vůle a bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví se může stát jedním ze 
zdrojů procesu integrace. Bylo prokázáno, že tyto aktivity zlepšují a zintenzivňují vztahy v rámci 
komunit a sousedství, pomáhají čelit rasismu a netoleranci a rozvíjí osobní a profesní schopnosti 
zúčastněných.  Evropská komise zdůrazňuje, že: „ potkávat ostatní lidi je důležitým krokem 
k tomu, aby se migrant integroval a začlenil do společnosti hostitelského státu. Interakce mezi 
rozličnými kulturami a náboženstvími povede ke zvýšení tolerance a respektu“ (European 
Commission 2003:22). 

Dobrovolnická činnost může sloužit jako indikátor integrace a je i vodítkem pro řadu ostatních 
indikátorů, jelikož umožňuje migrantům, aby si osvojili základní znalosti o hostitelské společnosti, 
aby se účastnili života této společnosti skrz ne formální a formální vzdělávání a zvyšuje jejich 
zaměstnatelnost na trhu práce. Obecně také zvyšuje dovednosti migrantů a zvyšuje míru jejich 
samostatnosti. Dobrovolnictví umožňuje hostitelské společnosti, aby se lépe vyrovnala s rostoucí 
diverzitou ve společnosti a aby se lépe přizpůsobovala změnám. 

Integrační politiky členských států se nadále soustředí především na pracovní migraci. Třebaže ta 
je bezesporu důležitým aspektem společenské inkluze, nevěnuje se vyloučení těch migrantů, 
kteří nejsou (a nikdy nebudou, z objektivních příčin-věk) účastni na trhu práce. Migrace, integrace 
a dobrovolnictví jsou tak předmětem velké politické debaty v celé Evropě. 

Potenciál dobrovolnictví pro integraci však není automaticky oceňován, či brán v potaz. 
Vyžaduje zaměřené strategie a postupy od tvůrců integračních politik, aby zajistil rovný 
přístup ke státním institucím a úřadům, stejně jako otevřenost hostitelské společnosti, aby 
byla schopná zprostředkovávat migrantům tento přístup a pracovala na odstranění 
překážek, které brání migrantům začlenit se do společnosti. 

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK MUSÍ BÝT SPOLEČNÝM ÚSILÍM VŠECH 
AKTÉRŮ INTEGRAČNÍHO PROCESU 

- Dobrovolnické organizace a organizace pomáhající migrantům potřebují prohloubit své znalosti 
o tom, jaké možnosti dobrovolnictví migrantům nabízí;

- Obecné organizace by měli být přístupné migrantům, aby byla podpořena diverzita a 
zvýšena kvalita a nabídka možných dobrovolníků; 

6
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-  Vlády by měly pracovat na odstranění právních překážek, bránících inkluzi migrantů; 

- Organizace pracující s migranty potřebují využít a propojit sociální kapitál migranstkých 6 komunit. 

Propojení obecných organizací s těmi, které pracují s migranty je označováno za klíčový element 
úspěchu. Vláda na rozličných úrovních by měla vytvářet vhodné prostředí podporující jak obecně 
dobrovolnictví, tak dobrovolnickou činnost migrantů. Nejlépe je začít od místních komunit na 
lokální úrovni, nicméně je vhodné, pokud existuje rámcová struktura. 

Migranti ze třetích zemí zdaleka netvoří homogenní skupinu, což činí nemožným najít takové 
integrační řešení, které vyhovuje všem. Navíc třetizemci tvoří pouze malou část migrantů v EU, 
zdá se tak nepřirozené se soustředit pouze na ně.  Při podpoře dobrovolnické činnosti migrantů, 
by pak obecné organizace (zabývající se dobrovolnickou činností) neměli mít specifické strategie 
vyčleněné pro třetizemce, ale snažící se zahrnout odlišné komunity migrantů. Integrační politiky 
časté cílí na naturalizované migranty, kteří již kvůli naturalizaci přestali být migranty. Realita je 
příliš komplexní, aby se dala podřadit pod takhle definované kategorie. 

Zapojení migrantů do dobrovolnictví je velmi důležité k podpoře akceptace společné práce 
většinové společnosti, ať již v privátním sociálním sektoru, či veřejném sektoru k šíření 
zkušeností jako: 

- interkulturní aktivity ve školách 

- koordinace migrantských komunit 

- kulturní setkání 

- místa, kde se mohou lidé scházet a potkávat (zejména ženy, které by jinak trávily celý den doma) 

- centra pro mladé lidi poskytující podporu a prevenci před negativními jevy a poskytující 
aktivity pro novou generaci migrantů 

Na základě těchto úvah a zkušeností, které jsme získali během deseti let práce s migranty 
v dobrovolnických službách, chceme navrhnout tento vzdělávací modul, pomocí kterého 
účastníci mohou analyzovat a diskutovat použité techniky, probrat teoretické základy tohoto 
přístupu a navrhnout nové metody zapojení migrantů. 

IMIGRANT / MIGRANT 

Osoba, která usiluje o a očekává dlouhodobý pobyt v jiné zemi, než ve, které s narodila a 
jejíž státní občanství má. Vzhledem k současným trendům migračních toků, je výraz 
migrant vhodnější, jelikož reflektuje skutečnost, že imigranti mohou znovu emigrovat. 

TŘETIZEMEC 

Osoba, která není občanem členské země EU. 

DOBROVOLNICTVÍ 
Zahrnuje všechny formy činnosti, kdy jednotlivec vykonává bezplatně činnost ve prospěch 
ostatních. Dobrovolnictví zahrnuje „dobrovolnickou činnost“, která zastřešuje jak neformální 
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 činnost, tak činnost vykonávanou organizovaně., dále „dobrovolnickou práci“ (práci 
vykonávanou na základě činnosti obecných či migrantských organizací) a „dobrovolnickou 

krátkodobou či dlouhodobou dobrovolnickou práci-obvykle po dobu delší než jeden rok), často
zaměřená na mladé lidi. 

OBECNÉ ORGANIZACE 

Organizace otevřené a určené všem součástem společnosti, bez vymezení či omezení konkrétní 
cílovou skupinou či cílem. (např. Červený kříž). 

ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S MIGRANTY 

Organizace zaměřené na poskytování asistence migrantům, zastupování a obhajobu jejich 
zájmů, poskytování právní, sociální a kulturní podpory migrantům. 

Praktické rady pro lektory 
Inovativní metodologií, která by měla naplnit popsané cíle je Open Space Technology (OST), 
která je vhodná na podporu vzájemného učení se od sebe a obohacování se. Technika je 
odvozena od našich získaných každodenních zkušeností cílové skupiny a od osvědčených 
zkušeností. 

OST technika byla vytvořena v polovině 80. let na základě práce amerického lektora Harrisona 
Owena, který zaznamenal, že nejefektivnější a nejvíce obohacující částí kurzů byly ve skutečnosti 
přestávky na kávu, jako momenty, kdy se lidé necítili svázáni spol. konvencemi a očekáváním a 
vyjadřovali se naprosto svobodně a sami si mohli vybírat témata, o kterých volně diskutovali. 
Vyvinul proto metodologii, která umožňovala zachovat stejnou míru svobody a kreativity při 
probírání obecných témat vztahujících se k účastníkům. tato technika může být využita na 
skupiny v rozsahu 25 až 1000 členů, mohou s probírat neomezená témata. 

CO JE TO OPEN SPACE TECHNOLOGY? 

Open Space Technology je způsob, jak umožnit vytvoření inspirativních setkání a událostí 
různým typům. Více než dvacet let potvrzuje, že Open Space Technology je efektivní organizační 
technikou, která může sloužit k předávání inspirativních nápadů a poznatků a může vytvářet 
inspirativní sdružení, ve kterých obyčejní lidé pracují k pravidelnému dosažení neobyčejného 
cíle. 

Při setkáních organizovaných dle OST, vytváří účastníci svou vlastní agendu a program, které 
si sami řídí. Vznikají tak paralelní skupiny, které pracují na vlastní agendě odvozené od 
centrálního zadaného tématu. 

Skupiny o počtu 25-1000 pracující v rámci jednodenního workshopu, třídenní konference nebo 
v rámci pravidelných týdenních setkání společně umocní a zvýrazní jednotlivé konkrétní dobré 
nápady a řešení. 

6
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KDY A PROČ? 

Open Space Technology funguje nejlépe na komplexní zadání, když jsou účastníci vzájemně 
odlišní a přináší tak odlišné nápady, když je dáno vysoké nasazení a vysoké odhodlání nalézt 
řešení (které také zvyšuje potenciál konfliktu) a kdy je dána časová zátěž. Tento pojem bývá 
označován jako zapálení/odhodlání svázané odpovědností, energie vydařené přestávky na kávu, 
úmyslná sebe organizace, nasazení v práci, chaos a kreativita, evoluce v organizaci odhodlání 
iniciovat změny v okolí, kdy a kde to lidé nejvíce potřebují. 

Třebaže Open Space Technology je známá svou absencí struktury a svým pozitivním vztahem 
k překvapením a improvizaci, ve skutečnosti jsou setkání OST velmi dobře strukturovaná – ale 
tato struktura natolik dobře vyhovuje lidem a probírané práci, že je ve skutečnosti 
nepovšimnuta ve své funkci podpůrčí inovativní techniky. Ve skutečnosti bývají pracovní plány a 
postupy přijaté v rámci OST robustnější, komplexnější a vydrží delší dobu, než postupy 
vytvořené na základě direktivního manažerského řízení. 

CO SE STANE? 

Není možné odhadnout předem výsledek, ale je možné garantovat, že OST nějaký výsledek 
přinese a že to bude výsledek odpovídající konkrétnímu přesvědčení účastníků: 

1. Účastníci se budou přirozeně a spontánně věnovat těm tématům, která považují za
nejduležitější.

2. Témata, které budou účastníci považovat za důležité a kterým se budou
věnovat, co chopí ti účastníci, kteří k tomu budou nejlépe kvalifikovaní či budou
nejvíce schopní navržená řešení prosadit. 

3. V krátké době jednoho, dvou dnů , budou nejdůležitější nápady, diskuze, data ,
doporučení závěry a otázky k dalšímu zkoumání zdokumentovány v průběžné
zprávě, ta bude ukončena závěrem, vytištěna a předána účastníkům jakožto
„instant book“.

4. Pokud je to vhodné a možné, může být celý obsah zprávy prozkoumán a
vyhodnocen v řádu několika hodin a to i pokud se jedná o velkou skupinu (100
členů).

5. Po samotném setkání mohou být všechny tyto výsledky zpřístupněny celé organizaci a 
komunitě v průběhu několika dní po konání setkání.

6. a... takto získané výsledky mohou být snadněji uplatněny než výsledky získané na
základě jiných technik. Je možné takto v průběhu dní a týdnů, co jiným technikám trvá
měsíce a roky.
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JAK OST V NAŠEM MODULU FUNGUJE? 

Kroky: 6 
1. Setkání lektorů a personálu k probrání:

- organizace tréninkového kurzu 

- organizace probíraných otázek 

- určit časové rozmezí a logistický tým 

- sestavit úvodní řeč a program prvního dne 

- určit úpravu instant book 

2. Propagujte setkání na internetu, pomocí osobních pozvánek , osobního
pozvání, zavolejte lidem, kteří by mohli mít zájem (soc. pracovníci, lektoři,
dobrovolníci) Počet účastníků není omezen a není ani žádná lhůta či deadline
dokdy se setkání musí uskutečnit. Je proto nemožné odhadnout počet
účastníků, bylo by však vhodné, aby jich bylo nejméně 25/30.

3. Určete, která místnost bude sloužit k plenárnímu jednání, které k pracím ve skupině a
která k občerstvení.

4. Zahajovací plenární zasedání, zasedání ve skupinách a závěrečné plenární zasedání.

Krok číslo  1  

Klíčový je výběr tématu, jelikož od toho se budou odvíjet jednotlivé diskuze ve skupinách 
a míra angažovanosti účastníků. Musí být natolik specifický, aby vyvolal zájem a 
angažovanost a určil směřování dalších debat, zároveň musí být natolik obecný, aby dával 
prostor kreativitě účastníků. 

Bude položena základní otázka, která strukturu dalšího obsahu OST. K řádnému provedení 
OST je nutné, aby téma bylo zadáno dostatečně jasně, konkrétně, aby s ním mohla skupina 
motivovaných účastníků pracovat. Je nutný i schopný leader, stejně jako dostatečný časový 
rámec a dostatek prostoru. 

Výběr času a místa je vhodné přizpůsobit předpokládaným potřebám účastníků. Je proto namístě vybrat 
lokaci, která je snadno dostupná MHD, autem, na kole nebo pěšky. Je vhodné vzít v potaz potřeby účastníků 
s malými dětmi, zejména matkám-migrantkám, nabízí se otázka zajištění hlídání. 

Příprava občerstvení by měla brát v potaz i vegetariány. 

Úvodní slovo musí vysvětlit smysl a fungování OST. Tento koncept umožňuje účastníkům 
vytvořit obsah skrz návrhy na konkrétní akce a opatření. 

Je možné vytvořit dotazník k prozkoumání řady aspektů zadaného tématu a vedení interview 
s lidmi, kteří mají k tématu co říci, ještě před zahájením OST kurzu, účastníky. Takto získané 
informace jsou využity k zahájení OST diskuze. 

Denní program musí umožňovat adaptabilitu na možný vývoj kurzu. Musí být dán časový 
interval, nejméně dvě hodiny pro úvodní reflexi a objevení prvních nápadů. Závěrečné plenární 
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 Závěrečné plenární jednání by mělo trvat nejméně dvě hodiny (záleží na počtu skupin). 
Skupinové sezení musí trvat nejméně dvě hodiny. Skupina má za úkol sepsat dokument 

6 návrhem konkrétních opatření směřujících k dosažení cíle. Skupina musí být schopna mluvit, 
myslet, vyjádřit své nápady a umět je prezentovat ve smysluplné podobě. V době mezi úvodním a 
závěrečným plenárním jednáním mají účastníci naprostou volnost pohybu a možnost debatovat 
s kým chtějí. 

Vzor instant book musí být jednoduchý, jelikož musí být adaptabilní obsahu a proměnlivé 
délce. Musí umožňovat zobrazení fotek a zpráv z jednání jednotlivých skupin, což jsou 
dokumenty, které v době plánování a příprav ještě nemáme k dispozici. 

Krok číslo  2 

Kurz může být propagován na Internetu (mail, newsletter, webové stránky), telefonem či 
osobním pozváním. 

Pozváni by měli být zejména: 

- sociální pracovníci 

- lektoři neformálního vzdělávání (vedoucí zájmových kroužků) 

- lektoři 

- dobrovolníci z organizací zabývajících se migranty 

- představitelé organizací hájících zájmy cizinců 

- migranti, otcové a matky s dětmi 

- instituce 

- církevní instituce 

Kroky číslo 3 a 4 

Určíme místnosti pro plenární jednání, pro práci ve skupinkách, pro občerstvení, umístíme 
vybavení (laptopy, plakáty, flipcharty, fixy, poznámkové bloky, propisky, tiskárnu, skener). 

Účastníci by měli mít o probíraná témata zájem, což by mělo být zohledněno při zvaní účastníků. 
Svoboda a odpovědnost jsou zásadní podmínkou pro započetí procesu kreativního učení. 

Svoboda umožňuje účastníkům zabývat se jakýmkoli pojetím tématu, které jim přijde správné či 
zajímavé. 

Každý OST má základní strukturu a systém procesů zaměřených na vytvoření takového 
prostředí, které umožní účastníkům zcela nezávislé pojetí a práci na tématu, které chtějí 
probírat. 

Základními elementy tohoto procesu jsou: úvod, definice programu, zahájení diskuze, závěr. 

6
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V plenární místnosti se odehrálo 

-  uvítání, vysvětlení metodologie OST, úvod k tématu 

- lektor požádá každého účastníka, aby napsal své jméno a emailovou adresu 

- vzájemné poznávání 

- projednání zadaného tématu 

- lektor požádá účastníky, aby přemýšleli nad možnými odpověďmi na zadanou otázku (téma) 
a své návrhy napsali na velký papír, který bude umístěn tak, aby byl viditelný pro všechny. 
Pokud někdo navrhne odvozené téma, je přirozené předpokládat, že taková osoba má o 
takové téma zájem a může tak zahájit skupinovou diskuzi. Možnost odvozených témat není 
nijak omezena. 

- lektor organizuje odvozená témata a sdružuje je a ředí dle jejich obsahu (odvozená témata 
by mělo být alespoň) 

- lektor požádá účastníky, aby se zařadili k tomu odvozenému tématu, které jim nejvíce 
vyhovuje 

- každé takovéto skupině je přiřazena místnost se seznamem účastníků 

Ve skupinových místnostech: 

každá skupina má volně dostupnou místnost, která umožňuje jednoduchý pohyb účastníků, 
v případě, že by se rozhodli zařadit se k jiné skupině, účastníci mají samozřejmě možnost změnit 
názor a vybrat si skupinu, která jim nejvíce vyhovuje 

- každá skupina by měla probírat odvozené téma a zapsat konkrétní návrhy postupů jak daného 
cíle-tématu dosáhnout 

- každá skupina si určí zástupce, který bude práci skupiny prezentovat v plenárním jednání 

- každá skupina by měla sepsat jednostránkovou zprávu, která bude předána osobě odpovědné za 
instant book 

V průběhu práce ve skupinách organizátoři OST volně přechází mezi jednotlivými 
skupinami, naslouchají probíraným tématům, napomáhají skupinám strukturovat jejich 
závěry. Skupiny fotí, výsledné fotky budou využity v instant book. 

Lektor ukončí práci ve skupinách (přidělený čas reflektuje počet a velikost skupin) a pozve 
všechny na závěrečné zasedání. 
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V plenární místnosti: 

-  plenární jednání, kdy zástupce každé skupiny vyvstalí práci své skupiny a výsledky  

- finální shrnutí od lektorů obsahující komentáře k jednotlivým závěrům skupin, včetně možných 
řešení do budoucna 

Během závěrečného plenárního jednání osoba odpovědná za instant book: 

- shromáždí zprávy od všech skupin 

- zahrne je do instant book 

- vytiskne či nakopíruje jedno vyhotovení instant book pro každého účastníka 

- předá instant book každému účastníku 

Ideální organizační tým pro OST je popsán výše „ všudypřítomný a přitom neviditelný“ 
umožňující účastníkům vysokou míru autonomie za současného poskytování plné asistence. 

Aktivity 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Utvoření skupiny je velmi důležité, všechny počáteční aktivity budou směřovat k tomu, aby 
se utvořili funkční skupiny, ve kterých bude mezi účastníky fungovat spolupráce. 

Název aktivity VZÁJEMNÉ POZNÁNÍ 

Popis Účastníci sedí v kruhu, lektor je přivítá a požádá je, aby se 
představili a vyjádřili, co od kurzu čekají. 

Délka trvání 20 minut 

Cíle vzájemné poznání, prolomení ledu 

Návod k použití 

Potřebné vybavení 
nástěnka, židle, 1 PC (k zapsání shrnutí debaty) 

Postup 

Lektor může účastníkům představit informace získané před OST 
(interview s lidmi, kteří mají k tématu zkušenosti či jsou experty), 
aniž by je komentoval, čistě pro to, aby účastníci měli možnost 
promyslet si vlastní názor. 
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Název aktivity MUTUAL TRUST 

Popis 

Lektor krátce promluví o tématu, pak pozve všechny účastníky, 
aby vyjádřili své pojetí problému, upozornili na dle jejich názoru 
problematické či klíčové aspekty. Účastníci ochotní zavést 
odvozené téma, je zapíší na velký arch papíru, který je vyvěšen 
tak, aby byl všem na očích. na papíře je tak postupně vyjádřena 
agenda celého OST. každá skupina pak se svým tématem může 
pracovat kreativním způsobem. Nikdo není povinen odvozené 
téma navrhnout, ale každý tak může učinit. 

Délka trvání 30 minut 

Cíle definice téma a vytvoření skupinek 

Návod k použití 
 

Potřebné materiály nástěnka, židle, 1 PC (k zapsání shrnutí debaty) 

Postup kooperativní metoda, specifická otázka je položena kulatému stolu. např. 
„ jak můžeme posílit a rozšířit účast migrantů v dobrovolnictví? 

 

6 

REFLEKTIVNÍ AKTIVITY 

Seminář Open Space Technology trvá 8 hodin. 

Tento přístup je typický pro svůj zřejmý nedostatek agendy, který vede účastníky k tomu, 
aby si agendu vytvářeli sami v prvních 30-90 minutách semináře. 

Reflektivní aktivity nemohou být definovány apriori a vyvíjejí se v průběhu práce ve 
skupinách. Lektor zprostředkovává diskuzi a zajišťuje, a by se účastníci cítili, že se 
mohou svobodně vyjadřovat a zpracovávat vybrané téma nedirektivním a tvůrčím 
způsobem. 

Záznamy o práci skupinky jsou základním materiálem pro závěrečnou zprávu (Instant 
book), která bude vrácena všem účastníkům OST. 

* Rozhodli jsme se podnítit reflexi prostřednictvím interview, které jsme vedli s  5 různými lidmi.
Témata těchto rozhovorů jsou podnětná pro účastníky a týkají se tématu OST. 

Potkali jsme se s 5 různými lidmi, např.: 

1. velice vytížená osoba, pod velkým stresem

2. migrant

3. osoba zajímající se o hodně témat, která má hodně energie

4. osoba pracující v instituci, která má pochybnost o smyslu dobrovolnických center 

5. osoba pracující s novou generací

6
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 Dotazník: 

- Účastnil/a jste se interkulturních setkání v Parmě? 
- Kde“ Jak „ Kdy? 

- Je dle Vašeho názoru důležité potkávat lidi ve veřejných prostorách a vyvíjet 
společnou činnost? 

- Jaký je dle vašeho názoru smysl prostoru, ve kterém se lidé mohou potkávat a 
diskutovat o multikulturalismu? 

- Kdo v těchto aktivitách chybí? Jak může být takový člověk zapojen? Jaký je nejlepší 
způsob, jak jej kontaktovat a zapojit? 

- Jaké nástroje mohou být využity pro motivaci účastníků? 

- Jak byste oslovili potencionální účastníky? 

- In your opinion, what’s the meaning of participate? 

- Co, dle vašeho názoru, znamená slovo účastnit se? 

- Jak může být zvýšena úroveň občanské angažovanosti migrantů? 

- Jak byste popsal/a osobu, která má vysokou míru angažovanosti? A osobu, která má nízkou 
míru angažovanosti? 

- Jaké aktivity byste organizovali a jak byste zvýšili zájem (míru angažovanosti)? 

- Které činnosti bychom mohli vykonávat, aniž bychom imitovali již probíhající? 

- Jaké druhy činností hodnotíte jako „otevřené každému”? 

V průběhu úvodu přečteme některé části těchto interview, abychom rozpoutali debatu. 

EVALUAČNÍ AKTIVITY 

Název aktivity QUESTIONNAIRE 

Popis 

Lektor a členové organizačního týmu rozdají po skončení účastníkům 
závěrečné dotazníky. Dotazníky hodnotí výsledky kurzu. Usilujeme o 
hodnocení výkonu lektorů, osobního nasazení skupiny, vlivu zvoleného tématu 
a relevance pro každodenní život. 

Dotazníky obsahují také možnost vyjádřit kritiku a doporučení. 

Délka trvání 20/30 minut 

Cíle 
Poskytnout evaluaci a zpětnou vazbu k budoucímu vylepšení modulu. 

Návod k použití 

Potřebné metariály Listy papíru 

Postup 
Lektor rozdá dotazníky, účastníci je vyplní. Účastníci mají vyhodnotit svá 
očekávání. 
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Lektor a organizační tým (v průběhu zvláštního jednání) 
shromáždí všechna data u dotazníků  a poskytnou i vlastní 
zpětnou vazbu. 

ZÁVĚREČNÁ AKTIVITA 

V závěrečné části OST kurzu, lektor zhodnotí: 

- odvozená témata, která zpracovávaly jednotlivé skupiny 

- rozvinutí konkrétních témat do konkrétních opatření, např. pokud tématem bylo 
mateřství, tak organizovat festival na Den matek, kdy se budou moc probírat 
jednotlivá pojetí mateřství na celém světě 

- vzájemné propojení kontextů jednotlivých témat 

- lidé zapojení do tohoto kurzu představují propojení mezi institucemi a jednotlivci, jejich role je 
klíčová 

- snaha o zapojení legislativců a politiků do debaty 

- Příčné zastoupení elementů občanské společnosti představuje nikoli pouze individuální 
aspekty, ale jevy společné většině národů (práce) 

- Leadership a spolupráce: typ jednotlivce, který není členem žádného formálního 
sdružení, ale má chuť se angažovat 

INSTANT BOOK: v krátkém časovém horizontu jsou nejdůležitější  nápady, diskuze, 
závěry a plány zdokumentovány do jedné ucelené zprávy. která je vytištěna a ve formě 
příručky rozdána účastníkům. 

ZDROJE 

Immigration report of Provincia di Parma 2011; 

www.loci.it - Open Space Technology - Guida all’uso – italian version of the handbook by 
Harrison Owen 

www.openspaceworld.org  

www.openspaceworldscape.org 

Tales from Open Space, Harrison Owen, Abbott Publishing 

“Open Space Technology: A User’s Guide, Harrison Owen 

Marianella Sclavi – Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo 
parte – Mondadori editore - 2003 

Marianella Sclavi – Ciao mamma, vado in Cina – IPOC 2009 

European Commission (2010). EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth. 

European Agenda for the integration of Third-Country Nationals (2011) 

6
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Církve a náboženské skupiny, církevní představitelé. 

CÍLE MODULU 

- zvýšit interkulturní kompetence církevních představitelů 

- zlepšit jejich povědomí o tom, jakými způsoby zahrnout vyloučené skupiny do života 
náboženských komunit 

- sdílet zkušenosti 

- použít inovativní postupy a přístupy k interkulturnímu dialogu ve vzdělávání 

- čelit stereotypům ve společnosti 

ČASOVÁ NÁROČNOST 

9 hodin 

VYBAVENÍ 
Flipcharty, PC., projektor, papíry, propisky. 

METODY 

Simulační cvičení, diskuze ve skupině, hraní rolí, teoretický výklad, powerpointová 
prezentace. 

Úvod 
Imigrace je stálým jevem v evropské společnosti. Kritickým aspektem zvládnutí migrace je 
úspěšná integrace legálně pobývajících migrantů a jejich potomků. Pro členské státy je 
nezbytné navodit stav společnosti, ve kterém se migranti cítí vítáni a který je definován snahou 
o vzájemné porozumění a přizpůsobení se a ve kterém jsou jasně vymezena očekávání všech
rezidentů, jak původních obyvatel, tak migrantů. Integrace se simultánně odehrává na úrovni 
jednotlivce, rodiny, úrovni místní komunity a sousedství, stejně jako na státní úrovni. Proto 
musí úspěšní integrační politika zapojit lokální, regionální i státní instituce, které přihází do 
kontaktu s migranty1. 

7 INKLUZE MIGRANTŮ POMOCÍ VZÁJEMNÉHO 
NÁBOŽENSKÉHO POROZUMĚNÍ
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Tento modul byl vyvinut, aby zaplnil mezeru v rámci existujících integračních politik a 
zahrnul náboženské představitele do procesu integrace vyloučených skupin a migrantů do 

společnosti. 

Analýza provedená v rámci projektu StepIn! přinesla několik výsledků. Co se týče migrantů, 
analýza ukázala, že jejich nedostatek schopnosti se začlenit do společnosti je úzce spojen 
s existencí hlavních překážek integrace: 

(i) nedostatek jazykových znalostí, 

(ii) nedostatečná znalost hostitelské společnosti, 

(iii) nedostatečná znalost právního řádu hostitelské společnosti. Náboženští představitelé 
mají potenciál k tomu, aby zaujali roli integračních zprostředkovatelů a pomohli 
migrantům tyto překážky překonat 

Teoretický úvod 
Integrace je dynamický obousměrný proces, jak bylo konstatováno v EU Základních principech 
integrace. Míra v rámci jaké mohou být integrační iniciativy považovány za úspěšné nezáleží 
pouze na samotné účasti migrantů ve všech sociálních oblastech života, ale také na 
otevřenosti společnosti. Důležitým aspektem integrace je také skutečnost, nakolik se migrant 
cítí v hostitelské společnosti vítán a má pocit, že je součástí komunity a společnosti2. Nově 
přistěhovaní migranti, lidé neznající hostitelskou (a pro ně novou a neznámou) společnost 
často hledají podporu u náboženských komunit, jejichž představitelé tak mohou hrát klíčovou 
úlohu v integraci migranta do společnosti. 

Význam církevních představitelů a zástupců náboženských skupin ještě nebyl obecně rozeznán a 
akceptován. Náboženští představitelé mají potenciál ovlivnit integraci migrantů, pomoci jim 
akceptovat hodnoty hostitelské společnosti. Proto by všechny aktivity a strategie směřující 
k usnadnění integrace na území Evropské unie měly brát v potaz význam těchto představitelů. 

Integrační proces se skládá z participace, komunikace a emancipace. Stimulace těchto procesů 
napomáhat dát smysluplný obsah pojmu integračního procesu3.  Církve a náboženské 
organizace hrají významnou úlohu v integraci vyloučených skupin a migrantů, jelikož jsou 
s těmito lidmi v osobním kontaktu, mohou nabídnout radu a podporu, ale také informovat 
lokální komunity a sousedství o problémech migrant a připomínat členům většinové společnosti 
jejich odpovědnost v integračním procesu. 

Náboženství má ambivalentní společenský efekt. Na jednu stranu může mít enormní kulturní a 
společenský potenciál. S pomocí náboženství se mohou vyvíjet komunity i celá společnost, může být 
strukturována sociální a občanská angažovanost a lidé mohou být motivování ke spolupráci. 
Náboženství může mít sjednocující efekt, tím, že vytváří emocionální pouta mezi lidmi a představuje  

7

2 VluchtelingenWerk Nederland: You need two hands to clap: Good practises in Integration from the network of the Dutch 

Council for Refugees.2005, p.5

3 Bono, A.: Study: Catholic churches key in integrating immigrants into U.S., 2006, available at: http://www.catholic.org/

national/national_story.php?id=20973, 20.9.2012.
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 spojení na sekulární systém hodnot a pomáhá tak strukturovat či restrukturalizovat 
sociální koexistenci. Na druhou stranu může tak lidi separovat a izolovat. Může mít 
negativní efekt a fungovat jako překážka sociální integrace, či být využito k podpoře 
sociální segregace.  Nově přistěhovaní migranti se mohou uchýlit do náboženské 
komunity, aby si udrželi svou identitu a začlenili se do společnosti, stejně jako pro získání 
praktické asistence, podpory a rady k řešení problémů každodenního života4. 

Přesto mnoho vládních a obecních agentur stále nevěnují dostatečnou pozornost 
komunikaci mezi jednotlivými náboženskými skupinami. Mnoho integračních politik v EU 
pouze sleduje principy dané základních dokumentech EU o integraci např. ochrana 
svobody vyznání, nediskriminace a podpora dialogu s církevními organizacemi. Nicméně, 
dle zpráv o provedených výzkumech, je ve většině členských států EU věnována 
nedostatečná pozornost významu náboženských skupin, které ak nejsou zohledněny ani 
v oficiálních dokumentech normujících národní integrační politiky. Náboženští 
představitelé, kteří by tak mohli a chtěli hrát roli integračních zprostředkovatelů tak 
postrádají náležitou politickou podporu5. Migrantské náboženské komunity pak v řadě 
členských států EU nejsou vůbec uznáný jako aktéři integračního procesu. Zároveň se 
náboženským představitelům nedostává informací o integračních strategiích a plánech. 
Někteří z nich přitom již mají zkušenosti s křesťanským ekumenismem nebo mezicírkevním 
dialogem, který vedl k navození spolupráce mezi církevními skupinami a jsou tak 
v kontaktu s představiteli jiných náboženských skupin. 

Chceme zdůraznit, že tento modul nemá v žádném případě za cíl diskriminovat ty migranty, 
kteří jsou ateisty a kteří se nehlásí k žádné náboženské komunitě. Modul je pouze dalším 
z řady pokusů o prozkoumání nové efektivní integrační strategie. Nemá za cíl členit migranty 
dle jejich náboženského přesvědčení či opomíjet ty, kteří žádné nemají. Nemá za cíl ani 
posilovat postavení náboženských představitelů v rámci jejich vlastních náboženských 
komunit. Všichni migranti potřebují integrační pomoc a tento modul pouze vytváří prostor 
pro nastolení více tolerantního prostředí, z čehož bude těžit celá společnost. 

NÁBOŽENŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ JAKO INTEGRAČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ 

Náboženství představuje bytostně osobní přesvědčení týkající se duchovního života jednotlivce. Náboženství 
ovlivňuje celou řadu aspektů života jednotlivce, včetně rozvoje osobní identity a každodenních aspektů 
života v postavení migranta v Evropě. Pro mnoho lidí je náboženství komponentem jejich osobní identity. 
Jejich náboženské přesvědčení je základem jejich hodnotového systému, který také ovlivňuje jejich 
každodenní život. Náboženství hraje důležitou roli v identitě migranta, dokonce, i když ten měl o náboženství 
před odjezdem ze své země pouze malý zájem. V novém a neznámém prostředí, ve kterém se v průběhu 
migrace ocitne, kdy pobývá v cizí zemi často bez rodiny a bez sociálních vazeb, mají jednotlivci větší zájem 
připojit se k náboženské komunitě6. Náboženství tak může navodit pocit sounáležitosti. 
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publications/books/direct_discussion_paper_web.pdf, 30.09.2012

5 IOM: DIRECT: Dialogue for integration: Engaging religious communities, available at: http://www.iom.fi/images/stories/

publications/books/direct_discussion_paper_web.pdf, 30.09.2012

6 Peschke, Doris: The Role of Religion for the Integration of Migrants and Institutional Responses in Europe: Some Reflections, 

Academic journal article from The Ecumenical Review, Vol. 61, No. 4, 2009, available at: http://www.questia.com/

library/1G1-215061713/the-role-of-religion-for-the-integration-of-migrants, 20.9.2012

7 Gurr, Ted Robert & Pitsch, Anne (2003). Ethnopolitical conflict and separatist violence. In Wilhelm Heitmeyer & John Hagan 

(Eds.), The international handbook of violence research (pp.227-245). Dordrecht: Kluwer.  



 Když se jednotlivci cítí diskriminováni, utiskováni a utlačováni na základě rysů a 
charakteristik, které jim jsou vlastní či přisuzovány, jejich pocit sounáležitosti se skupinou 

pravděpodobně poroste7 a stane se pro ně důležitější.  Akademici původně věnovali jen málo 

pozornosti náboženským aspektům migrace a tomu odpovídajícímu sociologickému 
významu. Imigranti byli pojímání především jako dočasná pracovní síla, cizinci nebo etnické 
skupiny. Později se některé studie soustředili na jejich náboženskou a kulturní identitu. 
Většina z nich se zabývala muslimy, vývojem jejich identity, formováním jejich organizace a 
jinými aspekty kultury a organizace jejich náboženských komunit8. 
V dnešní době musí být především věnováno více pozornosti roli náboženských 
představitelů, coby zprostředkovatelů integrace. 

MOŽNÉ VÝHODY PLYNOUCÍ ZE ZAPOJENÍ NÁBOŽENSKÝCH 
PŘEDSTAVITELŮ PRO INTEGRACI MIGRANTŮ 

Náš modul je založen na předpokladu, že migrantské náboženské komunity a jejich 
představitelé chtějí hrát roli v pozitivní podpoře integrace migrantů a to celou řadou 
způsobů. Na obecné úrovni mohou náb. komunity přispět k navýšenému sociálnímu kapitálu 
na základě skutečnosti, že jsou vystavěny jako sociální sítě (s „členstvím“ a uznávanými 
autoritami) a mohou představovat spojení s širší komunitou. 9

Náboženské přidružení, či sebeidentifikace může přispět k nastolení a udržení vyrovnané 
identity a poskytnout pocit sounáležitosti, který je důležitý zejména pro migranty kteří se 
přistěhovali do nového a neznámého prostředí. 

Církve představují stabilitu tím, že podporují tradice, zvyky a přesvědčení ze země migrantova 
původu a zároveň vystavují migranta kultuře, institucím a tradicím jeho nového domova. Církve 
přitahují migranty, protože „často poskytují úkryt a možnost potkat se s jinými migranty 
z podobného prostředí, církve poskytují cenné služby, které pomáhají migrantům se adaptovat 
na jejich nový život v cizí zemi. Nabízí pocit komunity pro ty, co jsou daleko od domova“, říká 
studie.10

Modul usiluje o zapojení náboženských představitelů do debaty o otázkách náboženství 
v multikulturní společnosti a zkoumá reakce tradičních církví na výzvy dané rostoucí 
migrací. Zejména posuzuje rozličné pocity sounáležitosti, které mohou být poskytnuty náb. 
komunitami a zdůrazňuje pozitivní efekt zapojení vyloučených skupin do náboženských 
pospolitostí pro obě strany integračního procesu, jak pro migranty, tak členy většinové 
společnosti státu EU.  Modul pracuje s pozitivními efekty konfrontace či setkání s odlišností, 
přehodnocení stereotypů, vytvoření nových sociálních kontaktů, benefitování z nových 
kulturních tradic a posunu směrem k rozmanité multikulturní koexistenci. 

Jak bylo uvedeno v příručce Belief in Dialogue: A Good Practice Guide, vytvořené skotskou 
vládou11,porozumění, akceptace a respekt se mohou rozvinout, když se lidé znají osobně.
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available at : http://dare.uva.nl/document/39852, 25.9.2012

9 IOM: DIRECT: Dialogue for integration: Engaging religious communities,p.17, available at : http://www.iom.fi/images/stories/

publications/books/direct_discussion_paper_web.pdf, 30.09.2012.

10 Bono, A.: Study: Catholic churches key in integrating immigrants into U.S., 2006, available at: http://www.catholic.org/

national/national_story.php?id=20973, 20.9.2012. 

11 Government of Scotland : Belief in Dialogue: A Good Praktice Guide.p.17, Available at: http://www.scotland.gov.uk/

Resource/Doc/347464/0115683.pdf, 24.9.2012
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7
MEZICIRKEVNÍ (MEZINÁBOŽENSKÝ) DIALOG 

 Kooperativní, konstruktivní a pozitivní interakce mezi lidmi odlišného náboženského 
vyznání a /nebo duchovního či humanistického přesvědčení, jak na osobní, tak na 
institucionální úrovni.. 

PŘÍSTUP ZAHRNUJÍCÍ VÍCE VYZNÁNÍ 
Zahrnuje několik různých vyznání, každé z nich ale na stejném základě a ve stejném rozsahu 

EKUMENISMUS 

Iniciativa zaměřená na vyšší křesťanskou jednotnost a spolupráci. Používá se zejména s ohledem 
na křesťanské denominace a křesťanské církve rozdělené doktrínou či praxí obřadů. 

Praktické pokyny pro lektora 
Tento modul byl vyvinut, aby rozbíjel stereotypy, podporoval evropské hodnoty rovnosti, 
tolerance, nediskriminace a vzájemné spolupráce mezi organizacemi náboženských komunit. 
Efekt reflektivních aktivit představených v tomto modulu se bude v budoucnu dále násobit, 
jelikož náb. představitelé mají potenciál dosáhnout širokého okruhu lidí v rámci svých komunit. 
Budou školeni základními znalostmi a a příklady konkrétních aktivit, které mohou použít 
v jejich vlastních komunitách k pomoci integrace nově příchozích migrantů a překonání 
překážek, což povede k tomu, že migranti budou mít plný přístup ke svým právům. 

Náš modul se tak soustředí na vybudování: 

- osobních schopností náb. představitele a jeho kulturní kompetencí 

- poskytnout vodítko na konkrétním příkladu aktivit, které mohou církevní 
představitelé využít pro lepší integraci migrantů v rámci společnosti a podpořit 
mezicírkevní dialog 

- porozumění hodnotám EU, praxi rozličných kultur a přesvědčení dle Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod 

Tento modul byl vytvořen tak, aby se nevázal na konkrétní specifickou zemi,ale byl univerzálně 
použitelný v rámci celé EU. Nicméně, kvůli tomu, že počet migrantů, jejich země původu, 
integrační politiky a vztahy státu a církví se liší v každé zemi, může být v každé členské zemi tento 
modul přizpůsoben konkrétním potřebám vycházejících z národních specifik. 

POŽADAVKY NA LEKTORA 

K naplnění požadovaných cílů, musí lektor vzít v potaz jazykové schopnosti účastníků, jejich zázemí a stupeň integrace, 
aby přizpůsobil aktivity účastníkům a lépe je tak zapojil do procesu aktivního vzdělávání. Jelikož jsou cílovou skupinou 
církevní a náb. představitelé, dá se očekávat alespoň základní stupeň interkulturních kompetencí. 
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 Lektor musí být seznámen s aktuálními problémy migrace v dotyčném státě, včetně 
mediálního obrazu migrantů a prezentování migrace v médiích. Měl by tak být seznámen 

seznámen s nejčastějšími předsudky. Modul je vytvořen tak, aby byl aplikován od osobní a 
lokální úrovně výše, je proto vhodné se soustředit na roli náb. skupiny v procesu integrace, spíše 
než se zabývat otázkou vztahu církve a státu či problematikou státního uznání jednotlivých 
církevních skupin. Lektor musí být schopným moderátorem, aby udržel modul soustředěný na 
pozitivní výsledky a spojitosti mezi jednotlivými skupinami, než vyvracení a polemizování 
s opačnými názory. Obecným cílem je vytvořit atmosféru, která posiluje pocit komunity, ve které 
lidé žijí pospolu, bez ohledu na jejich odlišné zázemí. Je pravděpodobné, že některé kulturní 
bariéry se nepodaří překonat, ale účastníci kurzu musí být vedeni k tomu, aby respektovali 
opačný názor, než mají oni sami. Lektor musí být připraven přistupovat ke každému účastníku 
ve věci jeho přesvědčení, musí být schopen povzbudit pasivnější či plašší účastníky k tomu, aby 
se vyjádřili. Dobrou metodou je, přičlenit jim vedoucí úlohu při vhodných aktivitách. Časový 
rozvrh není závazný. Lektor by měl být připraven efektivně reagovat na zpětnou vazbu od 
účastníků ve věci konkrétních aktivit a neukončovat živě probíhající aktivitu. 

Vhodným začátkem kurzu je krátká ústní prezentace (lektor může čerpat z teoretického 
úvodu), trvající max. 2 minuty, následovaná okamžitě první úvodní aktivitou. Po vykonání 
úvodních aktivit je vhodná příležitost servírovat občerstvení, sdílení jídla a pití je vhodným 
icebraekerem a dává účastníkům možnost se blíže seznámit a přemýšlet o úvodních 
aktivitách. 

Následuje návštěva místního svatostánku/chrámu. K udržení pozornosti účastníků je 
vhodné kombinovat pasivní activity (“Úvod”, “Přednáška”)s aktivními (“Role 
Play”,“Návštěva místního svatostánku“). 
Pro zajištění udržitelnosti kurzu, by mě lektor představit také všechny relevantní aktéry 
integračního procesu (správní úřady, nevládní organizace zabývající se migranty).
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Aktivity 
7 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Název aktivity KAPESNÍ PŘÁNÍ 

Popis 

K zajištění přesnější zpětné vazby a řádné evaluaci, jsou účastníci rozděleni, aby 
pracovali ve skupinkách po 3-5 lidech. Ve skupinkách debatují prvních 5 minut o 
tom, co od kurzu očekávají, co očekávají od lektora a co od sebe navzájem.(např. 
že účastníci budou respektovat názory ostatních, že spolu budou komunikovat 
atd.) .Každá skupina představí svá očekávání. Každý účastník je pak požádán, aby 
zapsal své očekávání ohledně sebe samého či dalšího vývoje po skončení 
modulu, na kousek papíru. Ten kousek papíru si každý sbalí a schová k sobě do 
kapsy. Znovu je vytáhnou až po skončení modulu. 

Délka trvání 

5 minut diskuze 

2 minuty prezentace 

5 minut reflexe 

Cíle 

Povzbudit komunikaci v rámci skupiny, navodit debatu, umožnit budoucí 
evaluaci, shromáždit informace ohledně potřeb náb. představitelů a tomu 
přizpůsobit program kurzu. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Papír, propisky, flipchart 

Postup Diskuze ve skupině, ústní prezentace 

Evaluace 
Aktivita je vytvořena, aby obsáhla očekávání účastníků, dle kterých 
bude přizpůsoben program. Pomůže lektorům na závěr modul lépe 
vyhodnotit. 

Doporučení Očekávání budou zapsána na flipchart a použita v průběhu 
skupinové diskuze v rámci úvodních aktivit. 
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Name of activity NA PRVNÍ POHLED 

Popis 

Toto je icebreaker. Každý z účastníků je požádán, aby zapsal 3 věty 
o svém vyznání či náb. komunitě /církvi, či pokud jde o ateistu o
jakékoli církvi či náb. komunitě. Dvě z uvedených vět musí být 
pravdivá, zatímco jedna tedy nepravdivá. Ostatní účastníci hádají, 
která z přečtených vět je nepravdivá o jaké náboženství se jedná. 
Tato aktivita může samozřejmě odkrýt řadu stereotypů, proto je 
potřeba ji provádět se zvláštními ohledy. Lektor musí být schopen 
překlenout existující rozdíly poukazem na společný cíl, kterým je 
vytvoření atmosféry, která posiluje pocit komunity, ve které lidé žijí 
pospolu, bez ohledu na jejich odlišné zázemí a nikoli podporovat 
argumentativní debatu, či porovnávat jednotlivé názory. Lektor 
musí být silným moderátorem. 

Délka trvání 
5 minut prezentace 

15 minut pokladání otázek 

Cíle 
Lépe se seznámit, rozproudit komunikaci v rámci skupiny, nastartovat dynamiku 
skupiny. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Papíry, propisky 

Postup Diskuze ve skupině 

Evaluace 

Lektor by měl předpokládat možné stereotypy, které by mohly vést 
k atmosféře nesouhlasu a musí být připraven debatu korigovat 
k vzájemnému respektu. Dobré je učinit si výzkum prostřednictvím 
obecných médií a jejich pokrytí obecně migrantů a konkrétních náb. 
skupin. Lektor musí být schopen vést aktivitu směřovanou 
k vzájemnému respektu, jelikož se dá tvrdit, že negativní aspekty 
přetrvávajících stereotypů jsou velmi podobné bez ohledu na 
náboženství. 

7 

Název aktivity HODNOTY, KTERÉ MÁME SPOLEČNÉ 

Popis 

Účastníci jsou požádáni, aby zapsali 5 hodnot, které jsou pro jejich vyznání 
nejdůležitější (např. láska, čestnost, rodina, láska, tolerance). Představí své 
nápady, lektor počítá, kolik z uvedených hodnot mají účastníci společné. Ty 
napíše na flipchart, výsledky prozradí až po skončení aktivity. 
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Délka trvání 

5 minut příprava 

20 minut prezentace 

5 minut reflexe 

Cíle 
Překlenout rozdíly mezi náboženstvími soustředěním se společné 
základy, identifikovat tyto společné základy a podobnosti. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Flipchart, papíry, propisky 

Postup Diskuze ve skupině, prezentace 

Evaluace 

Lektor by měl mít připraven příklad ze skutečného života týkající se 
problematiky migrantů a hodnot, které byly identifikovány jako 
společné. S předpokládaným velkým počtem společných hodnot, tak 
může být snadno pozorována a debatována rozdílnost interpretací 
(příklad by neměl zahrnovat žádné konkrétní náboženství, např. 
mladý imigrant pobývá na území nelegálně, pracuje bez pracovní 
smlouvy a také nelegálně. Při výkonu této práce se mu stane nehoda, 
v průběhu které si zlomí ruku. Nemá žádné zdravotní pojištěn, 
zaměstnavatel neježe popírá svou odpovědnos, ale i existenci 
samotného pracovního vztahu. Zaměstnavatel migrantovi již 3 
měsíce nezaplatil výplatu, takže migrant je v situaci soc. vyloučení. 
Místo toho, aby se soustředil na vyřešení svých problém, osvojil si 
zvyk nadměrné konzumace alkoholu, který jej činí velmi 
nekooperativním a nespolehlivým. Je možné mu pomoci? Jaké jsou 
limity poskytované asistence v závislosti na chování takovéto osoby 
v nouzi? (předpokládejme, že migrant věděl, že pobývá nelegálně a 
že pracuje bez pracovní smlouvy a neučinil nic, aby svou situaci řešil). 

7 

REFLEKTIVNÍ AKTIVITY 

Jméno aktivity NÁVŠTĚVA MíSTNÍHO SVATOSTÁNKU 

Popis 

Celá skupina je pozvána k návštěvě místního kostela, synagogy, 
mešity či buddhistického centra. Lektor odpovídá za dojednání 
návštěvy a měl by dopředu vyjasnit podmínky takové návštěvy. 
Návštěva by měla být provázená k lepšímu naplnění cílů modulu. 

Délka trvání 2 hodiny 

7
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Cíle 

Identifikovat a konfrontovat zažité předsudky. 

Umožnit náhled do zkušeností ostatních, posílit empatii. 

Podpořit porozumění odlišnostem. 

Návod k použití 

Postup 

Místní náb. představitel, který stojí je odpovědný za svatostánek, by 
měl vysvětlit základní podmínky vstupu s dostatečným předstihem, 
např. pokud se od návštěvníků očekává, že budou mít pokrytou 
hlavu, či se zují. 

Evaluation 

Po skončení prohlídky jsou účastníci požádáni, aby poskytli 
zpětnou vazbu Lektor bedlivě zkoumá jejich vyjádření a snaží se 
porozumět jejich odlišným názorům, pocitům a stanoviskům. 
Tato aktivita musí navazovat na předchozí aktivitu (Hodnoty, 
které máme společné“). Lektor musí být schopen propojit 
absolvovanou návštěvu s dříve definovaným společným 
hodnotovým základem a aktuální problematikou migrantů. 
Dobré je mít připravenou tzv. „leading“ otázku, jako např.: „Jak 
implementovat specifické hodnoty (např. respekt vůči starším) na 
skupinu mladých nezaměstnaných migrantů, kteří jsou sociálně 
vyloučeni a tráví celé dny na ulici? Jak podporovat respekt ke 
starším a co by měla náb. komunita dělat? Je nativní motivace 
(společenské vyloučení) dostatečné?“ 

7 

Název aktivity DOPORUČENÍ PRO NÁBOŽENSKÉ AKTIVITY 

Popis 

Lektor poskytne základní úvod o významu náb. představitelů 
v procesu integrace a představí osvědčené příklady již 
existujících aktivit v různých zemích. Ty mohou zahrnovat 
povzbuzení migrantům, aby do chrámu stoupili prostřednictvím 
„dnů chrámu“ jednou za měsíc, který zahrnuje společnou práci 
v rámci komunity na úkolu, který je potřebný pro chrám, či náb. 
komunitu (např. práce na chrámové zahradě, oprava střechy, 
atd.), „přespání dětí v chrámu“ které usiluje o podporu 
sociálních kontaktů prostřednictvím přátelství dětí, přidělení 
specifického úkolu migrantovi (např. sbírání darů), které 
migranta obdaří odpovědností. „prarodiče na půjčení“, zapojuje 
starší členy náb. komunity, kteří mají hodně volného času a 
mohou fungovat jako prarodiče pro rodiny migrantů s malými 
dětmi, pokud rodiče potřebují chodit do práce. 

7
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Popis 
(pokračování) 

Po skončení výkladu, jsou účastníci vyzváni, aby kladli otázky a 
představili své vlastní zkušenosti. 

Délka trvání 
60 minut výklad 

60 minut diskuze 

Cíle 
Sdílet dobrou praxi s ostatními účastníky, učit se ze 
zkušeností, získat nové nápady a praktické zkušenosti z jiných 
zemí. 

Návod k použití 

Potřebné materiály PC pro power-pointovou prezentaci, projektor 

Postup Power-pointová prezentace , diskuze 

Evaluace 

Lektor musí být schopen přiblížit teoretickou část modulu v krátké a 
přesné ústní prezentaci. Příklady dobré praxe může najít např. mezi 
následujícími zdroji: 

IOM, DIRECT: Dialogue for integration: Engaging  Religious 
Communities. [online] available at 
http://www.iom.fi/images/stories/publications/books/direct_discuss
ion_paper_web.pdf, p. 23 nebo např. . Commission for State Support 
to Faith Communities in Sweden, the Council For Religious And Life 
Stance Communities in Norway, “the Miracle project” provozovaná 
CCME http://www.ccme.be/areas-of-work/uniting-in-
diversity/miracle  nebo Adventist Church in Finlad “Feel Good Day.” 

7 

Název aktivity PŘEDNÁŠKA O OBČANSTVÍ 

Popis 

Externí experti, právníci budou pozváni, aby poskytli krátký výklad 
o podmínkách vydávání víz/dlouhodobých povolení k pobytu,/
občanství v dané zemi. Přednáška se zaměří na témata svobody 
vyznání a možné konflikty s jinými svobodami, jako příklad mohou 
uvést incident s dánským komixem, Účastníci budou vyzváni aby se 
zapojili s dotazy a zavedli přednášku na témata, která jim budou 
nejvíce vyhovovat. 

Témata jako pracovní trh, vzdělávání, policie, ubytování, kultura 
a identita migrantů, tipy na financování integračních aktivit a 
tipy jak mohou náb. skupiny spolupracovat mezi sebou 
navzájem i se sekulární společností. Důležitým tématem bude 
vztah migrace a médií. Lektor bude zajišťovat, aby v přednášce 
byly zohledněny všechny reálné životní zkušenosti uvedené 
účastníky. 

Délka trvání 
60 minut výklad 

60 minut discuze 

7
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Cíle 
Zvýšit odborné vědomosti náb. představitelů o základních 
hodnotách EU, umožnit lepší interakci se společností. 

Návod k použití 

Materials needed 
PC pro power-pointovou prezentaci, projektor Lektor musí být 
seznámen s reálnými problémy migrantů a musí tyto zohlednit při 
své přednášce. 

Postup Power-pointová prezentace , diskuze , přednáška. 

7 

Název aktivity ROLE PLAY 

Popis 

Účastníci si losem určují jednotlivé modelové role ve společnosti. 
Všechny relevantní sociální skupiny migrantů by v zadání 
jednotlivých rolí měli být zastoupeny. (dle věku: mladí/staří, dle 
regulérnosti pobytu: legálně/nelegálně pobývající, dle zdraví: 
zdraví/nemocní, atd.) Je jim předložena reálná životní situace 
obsahující problém (např. simulace jednání na Úřadu práce, na 
policii) proto, aby se s rolí lépe ztotožnili. včetně např. toho jak 
vypadá běžný den dané postavy, co nosí, jaké jsou její nejčastější 
problémy atd. 

Po té jsou účastníci dotázání dle metody spektra konfliktu, aby 
odpověděli na několik potencionálně konfliktních témat, jako je např. 
rozvod, sňatky osob stejného pohlaví, rovnost pohlaví. Účastníci 
vyjadřují předpokládaný postoj své postavy svou pozicí v místnosti. 
Lektor potom s každým účastníkem vede interview, kdy zkoumá, co si 
účastník myslí o své vlastní roli a co si myslí o rolích ostatních 
účastníků. 

Délka trvání 

Příprava 5 minut 

Otázky 25 minut 

Reflexe 15 minut 

Cíle 

Posílit smysl pro identitu. 

 Identifikovat a čelit současným stereotypům 

Zvýšit empatii, umožnit náhled do zkušeností někoho jiného. 

Podpořit porozumění odlišnostem. 

7
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Návod k použití 

Potřebné materiály 

Žádný materiál není potřeba, lektor však musí být seznámen 
s možností potencionálních konfliktů v oblasti migrace. 
Nejedná se jen např. o sňatky osob stejného pohlaví, ale o 
problematiku adopce, či o postavení státu v integračním 
procesu, role migrantů, přístup policie k migrantům atd. Lektor 
musí mít připravené celé portfolio takových problémů. 

V simulačním cvičení, musí být lektor připraven hrát roli úředníka. 

Postup 

Simulační cvičení, role play, metoda spektra konfliktu, (zaujmout 
fyzické postavení v místnosti a tím vyjádřit svůj názor na probíraný 
problém). 

Nedoporučujeme probírat otázku oficiálního uznání 
jednotlivých náb. skupin státem, jelikož se jedná o poměrně 
citlivou záležitost. 

7 

EVALUAČNÍ AKTIVITY 

Název aktivity DOTAZNÍKY 

Popis 

Účastníkům jsou rozdány dotazníky, aby ohodnotili výsledky 
kurzu ve třech rovinách: -výkon lektora, jejich osobní rozvoj a 
přínos pro jejich každodenní práci v rámci jejich náb. komunit. 
Otázky budou monitorovat jak zázemí účastníka (věk, 
náboženství), tak stav znalostí (vlastní odhad vědomostí před a 
po kurzu), dále témata která v modulu chyběla, nejzajímavější 
aktivity, pracovní prostředí a vzájemnou spolupráci, budoucí 
plány na diskutování obsahu kurzu v rámci náboženské 
komunity. 

Délka trvání 20 minut 

Cíle Umožnit řádnou evaluaci a zpětnou vazbu lektorům, zlepšit 
strukturu a obsah kurzu. 

Návod k použití 

Potřebné materiály Dotazníky 

Postup 
Lektor rozdá dotazníky, účastníci je vyplní. Účastníci musí 
vyjádřit svou spokojenost na škále 1-5, kdy 1 je nejslabší a 5 
naopak excelentní. 

Evaluace 
Lektor shromáždí dotazníky a vyhodnotí jejich celkovou 
evaluaci. 

7
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Name of activity UDRŽOVÁNÍ VZÁJEMNÉHO KONTAKTU 

Popis Účastníci jsou požádáni, aby navrhli nejlepší způsob, jak zůstat vzájemně 
v kontaktu a nadále si vyměňovat zkušenosti a poznatky. 

Délka trvání 30 minut 

Cíle 

Zajistit udržitelnost modulu pro budoucí použití. 

Motivovat další účastníky aby se účastnili kurzu. 

Motivovat další účastníky aby se účastnili kurzu. 

Návod k použití 

Postup 

Moderovaná skupinová diskuze. Lektor by měl zdůraznit výhody 
vzájemného předávání knot-how a shrnout poznatky získané 
v předchozích aktivitách. Je důležité účastníky do ničeho nenutit, 
lektor by ale měl vysvětlit důležitost udržení kontaktu. 

Evaluace 

Je možné, že se objeví dobrovolník, který v budoucnu povede 
kooperativní snahy a zorganizuje příští setkání, již mimo rámec 
modulu. Mohl by také po uplynutí 6 měsíců monitorovat vývoj 
vzájemných kontaktů. 

Doporučení 
Lektor shromáždí informace získané v průběhu kurzu a zašle je 
účastníkům pomocí emailu, či vytvořeného textbooku. 

WRAP-UP ACTIVITY 

7 

Udržitelnost 
Důležitou otázkou týkající se celého modulu je problém, jak využít obsah a výsledky tohoto kurzu 
v běžné práci náb. představitelů a v jejich pracovním prostředí. 

Budeme tak zkoumat, zda samotná idea kurzu je oprávněná – že vzdělávání náb. představitelů 
posílí integraci v komunitách a dále jak může být modul upraven, aby generoval co nejvíce 
udržitelné výsledky. 

Fórum vytvořené v průběhu tohoto modulu je důležitým prvním krokem k podobným 
aktivitám v budoucnu. Účastníci se vzájemně poznali, měli příležitost se stýkat s lidmi 
odlišného přesvědčení, od a o kterých se naučili řadu věcí. Je vytvořen soc. kapitál pro 
další spolupráci. Dostali školení, aby mohli působit jako integrační zprostředkovatelé, 
takže jejich působení se bude multiplikovat v rámci jejich vlastních náboženských 
komunit. 

7
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7
 Účastníkům je předána vědomost o základních hodnotách EU a mohou se tak stát 
ambasadory v rámci vlastních komunit. Umožnění diskuze a možnosti se volně vyjádřit 

napomáhá k růstu vzájemné důvěry a vytváří pocit adekvátní zpětné vazby, účastník ví, že je 
poslouchán. Modul může sloužit jako inspirace pro podobné kurzy. Projekt12 bude nadále 
fungovat prostřednictvím činnosti náb. představitelů. 

Co se týče finanční udržitelnosti, je třeba hledat další zdroje financování ať už UN, národní či EU 
úřad. Jelikož je omezování nepodložených stereotypů ohledně migrace k umožnění 
spravedlivého přijetí je v souladu s celou řadu principů EU, bude vždy dána poptávka po 
takovémto modulu, sloužícím k omezení potencionálních sociálních tenzí. 

V oblasti institucionální udržitelnosti, získá každý účastník knot-how, které může být využito 
budoucí podpoře tohoto druhu vzdělávání Všechny materiály, knot-how, sítě kontaktů vytvořené 
v rámci tohoto modulu mohou být snadno použity znovu v podobném typu projektu. 

Doufáme, že oslovená cílová skupina se zúčastní veřejné debaty o interakci náboženství, 
migrační politiky a integrace a bude prezentovat stanovisko vyjadřující důležitost 
tolerance, rovnosti a respektu pro základní lidská práva. EU bude muset reagovat na nárůst 
xenofobních tendencí, které jsou snadno seznatelné na aktuálním dění, následujícím 
ekonomickou krizi. Nárůst xenofobních politických hnutí v souvislosti se špatnou 
hospodářskou situací většiny států, je jasným faktem. Pořádání takovýchto kurzů může být 
prvním krokem k překonání nedůvěry a podezříváni a využití společných schopností 
k navození vzájemného dialogu. 

12     IOM : Integration: A Multifaith Approach 2007-2009 Project Report.2009. 

7
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CÍLOVÁ SKUPINA 
Tato příručka poskytuje základní pravidla efektivního mentoringu. Příručka je věnována 
lektorům, kantorům a poskytovatelům vzdělání, nicméně konečnými beneficianty budou 
migranti a etnické minority. Samozřejmě, vytvoření úspěšného mentorského programu je 
náročné a vyžaduje dobré plánování, opravdové nasazení, které umožňuje poskytovat i 
přijímat konstruktivní kritiku. Proto je příručka sestavena tak, aby pomohla těm, kdo 
začínají nový mentorský program a pro ty, co usilují o zlepšení jejich probíhajících 
programů. Navíc je tato příručka věnována lidem, kteří by rádi obdrželi mentoring, či se 
stali mentory nebo uzavřeli dohody o mentoringu. 

CÍLE TOHOTO MODULU 
Hlavním cílem této příručky je vytvořit obecné schéma mentorského programu, které 
pomůže vystavět a podporovat inkluzivní společnost, prostřednictvím posílení aktivního 
občanství a podpory občanské, politické a ekonomické integrace napříč EU. 

Cíle: 

1. Sdílení vědomostí 

Zajištění možnosti náhledu a porozumění principům mentorského vztahu.

2. Získávání vědomostí 
Zajištění informací o klíčových elementech mentorského programu.

3. Sdílení praxe
Zajištění praktických vědomostí a rad o tom jak vytvořit, udržet a rozvinout mentorský
program.

Jako méně strukturovaná aktivita, která je více ovlivněna osobním nasazením posluchače, 
umožňuje mentoring mentorovanému, aby měl větší kontrolu nad tématy v průběhu 
mentorských setkání. Efektivní vztah mezi mentorem a mentorovaným nabízí příjemné a 
na kulturu reagující prostředí pro konstruktivní kritiku, která je založená na rovné účasti a 
podpoře. 

Tato příručka může být čtena v celku, nebo dle samostatných sekcí věnovaných 
mentorům, mentorovaným a projektovým koordinátorům. 

8 MENTORING: PRAKTICKÝ NÁVOD PRO 
DOSAŽENÍ VYŠŠÍ SOUČINNOSTI
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Úvod 
8 Třebaže migranti, etnické a kulturní minority představují důležitou část společnosti 

v evropských zemích, jejich občanská angažovanost je velmi nízká. Samozřejmě, nízká 
míra účasti migrantů a etnických minorit na občanském životě je důkazem, že jsou 
v situaci sociálního vyloučení a izolace. Což má další negativní vliv na sociální kohezi a 
sociální spravedlnost. 

Proto je cílem tohoto mentor programu vybavit migranty a etnické minority 
vědomostmi kompetencemi a tak zvýšit jejich účast i zastoupení v občanském životě 
hostitelských společností států EU. Mentoring je založen na vzájemné důvěře, umožní 
tak účastníkům lépe porozumět se zapojit do struktur společností hostitelských států 
EU. 

Tak poskytne základ pro další získávání občanských kompetencí, vybaví migranty a etnické 
minority schopnostmi, které jim umožní se stát více aktivními občany. Rozšiřující se přístup 
k občanským kompetencím prostřednictvím mentoringu posílí rovnost a sociální inkluzi 
migrantů a a lčenů etnických menšin. Navíc větší občanské kompetence a s tím související i 
účast může sloužit jako zprostředkovatel či most propojující činnosti a postupy rozličných 
komunit až širší strukturální změně. 

Větší rovnost a sociální inkluze jsou zásadními principy tohoto mentorského programu. 
Rozvíjení a podpora rovnosti a soc. inkluze by měly být obsaženy ve všech aktivitách 
mentorského programu k dosažení inkluzivní kultury zbavené diskriminace a založené 
na hodnotách důstojnosti, zdvořilosti a respektu. Proto bude rovnost, jako princip 
mentoringu hrát klíčovou roli v poskytování společného porozumění toho, jak nestraně 
pojmout kulturní, politické a sociální rozdíly a propagovat kulturní diverzitu. 

Produktivní vztah mentora a mentorovaného nabízí příjemné prostředí i pro konstruktivní 
kritiku pro to, aby byl mentorovaný posílen podporou mentora a rozvojem svých dovedností 
a znalostí. Mentoring je založen na výměně znalostí, dovedností a vzájemného respektu. 
Efektivní mentorský program zajistí, že potřeby mentorovaného řídí program. Učení se 
prostřednictvím mentorského programu je kooperativní, kolaborativní a zaměřené na 
komunitu. 

Planování 
Následujíc tabulka představuje odlišné fáze plánování, zahrnuté do mentorského 
programu. Přestavuje plán postupu touto příručkou, ilustruje jednotlivé kroky v rámci 
tohoto mentorského programu. 

Každý krok je opatřen popisem, jak bude časově náročné jej dokončit. Prosím, vemte v potaz, že 
jde o hrubé odhady. 

8
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8 8
ÚKOL POPIS

ČASOVÁ
NÁROČNOST

PLANNING

Vývoj před 
započetím 
programu

Proveďte odhad potřeb pro mentorksý 
program.

Vytvořte rozpočet pro svůj mentorský 
program

Měsíc 1-2Plánování struktury 
mentorského programu

Určete účel, typ a strukturu mentorského 
programu

Určete/najměte projektového koordinátora

Naplánujte měsíční, týdenní a denní 
aktivity

REKRUTOVÁNÍ A VÝBĚR MENTORA A MENTOROVANÉHO 

Marketingová strategie 

Rozšiřování informací o 

mentorském programu 

Kontaktujte potencionálního recipienta 
mentor. programu emailem, tel, letákem, 
newsletterem, osobním setkáním

Zorganizujte marketingovou kampaň 
abyste informovali o svém programu

Měsíc 3-4

Rekrutování mentora Zahajte proces náboru.

Určete kritéria výběru mentora. Zahajte 

proces výběru

Rekrutování mentorovaného Zahajte proces náboru.

Určete kritéria výběru mentorovaného  

Zahajte proces výběru

Shodující se kriteria 
mentora a mentorovaného

Ustanovit shodná kritéria a 
porovnávat mentora a 
mentorovaného dle informací daných 
na základě přihlášky a interview.

ORIENTACE A TRÉNINK

Pre-orientace a 
trénink

Určete lektory , zorganizujte tréninkové 
setkání

Měsíc 5

Tréninkové setkání Zorganizujte tréninkové setkání na 
podporu mentora a mentorovaného

Zorganizujte trvající podporu pro mentora 
a mentorovaného

TRVAJÍCÍ PODPORA A ÚDRŽBA

Dodatečné mentorské 
setkání a trénink  

Vytvořte mechanismus pro pravidelný 

kontakt a zpětnou vazbu mentora a 

mentorovaného. Poskytněte jim podporu

Trvalé
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ÚKOL POPIS 
ČASOVÁ
NÁROČNOST

EVALUACE

Evaluace Sledujte postup programu a je-li 
potřeba zvovu jej definujte

Trvalé

Odhadněte výsledky, proveďte evaluaci

Přemyšlejte o svých závěrech 

8 

Zdroje 
Dobré plánování zdrojů by mělo zaiistit adekvátní financování a personální zajištění. Dobře 
řízený program kontroluje projektové zdroje a náklady, aby bylo zajištěno, že výdaje jsou 
efektivní. 

Jaké zdroje mohou být využity při nastavování mentorského programu? 

Rozpočet mentorského programu by měl zahrnovat probíhající příjmy a výdaje. Než 
začnete, vytvořte si finanční plán, který bude brát v potaz: 

1. Vytvořte rozpočet programu;

2. Určete množství peněz, potřebných ke startu a udržení programu;

3. Určete a zajistěte finanční příjem potřebný ke startu a udržení programu;

4. Určete časovou lhůtu, kdy můžete očekávat jednotlivý příjem k zajištění rezerv

5. Určete vnitřní kontroly a nastavení auditu

6. Určete systém správy programových financí

Tabulka níže ukazuje příklad rozdílných příjmů, které mohou být využity k zavedení a 
udržení mentorského programu. Vezměte v potaz, že se nejedná o úplný seznam. 

Příjem Výdaje 

Určete možné zdroje příjmů

Zajistěte kontinuitu financování

Personální náklady: Projektový 
koordinátor, Administrátor 

Nájem kanceláře 

Nepřímé náklady: účty za vodu, 

teplo, elektřinu a telefon 

Tiskací papír 

Informační materiály: letáky, 

propagační materiály 

Cestovní náklady 

Vybavení: počítače, tiskárny 
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Teorie mentoringu 
8 

TYPY MENTORINGU 
Obecně můžeme rozlišit mezi dvěma základními typy mentorského programu: 

• Formální mentoring je výsledkem plánovaných, organizovaných a strukturovaných setkání
mezi mentorem a mentorovaným.

• Neformální mentoring je výsledkem nestrukturovaných, ale častých kontaktů mezi
mentorem a mentorovaným po dlouhé časové období. 

Navíc můžeme rozlišit mezi různými formami mentoringu založené na základě módu 
komunikace, který účastníci používají. 

Tváří v tvář 

Toto je tradiční forma mentoringu, která obsahuje osobní setkání mezi mentorem a 
mentorovaným. 

Skupinový mentoring 

Tento typ mentoringu pojímá jednotlivce pracující ve skupinách. Tato forma mentoringu 
pomáhá mentorovi ovlivnit více mentorovaných. Navíc umožňuje mentorovanému pracovat 
v týmech, kde se mentorovaní vzájemně v průběhu vzdělávacího procesu podporují. 

Online mentoring 

Tento typ mentoringu umožňuje mentorský vztah prostřednictvím emailů a online 
komunikace. Tato forma mentoringu je vhodná pro lidi, kteří se nemohou potkat osobně. 
Může sloužit jako alternativa klasickým setkáním tváří v tvář. 

Mentoring v rámci komunity 

Tento typ mentoringu se odehrává v komunitě mentora či mentorovaného. Může se jednat o 
školu, sousedství, pracoviště atd. 

Smíšený mentoring 

Tato forma mentoringu zahrnuje rozdílné formy komunikace, včetně osobních setkání, 
online nebo skupinových setkání. 

Výše uvedené styly mentoringu závisí na formách a módech komunikace a setkávání. Při 
vybírání vhodné formy by mentor i mentorovaný měli vzít v potaz, kolik času jsou schopní 
věnovat mentoringu. Měli by vybrat takový, který jim nejlépe vyhovuje. 
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Aktéři mentorského programu 
8 1. Mentor

2. Mentorovaný
3. Projektový koordinátor
4. Lektoři

Podpůrné agentury 

Organizace, s kterými si váš projekt vybuduje silné vazby. Doporučují či navrhují mentora a 
mentorovaného do programu. Může se jednat o úřady práce, personální agentury, 
neziskové organizace, poskytovatele vzdělávání pro dospělé. 

Role mentora 

PŮSOBIT JAKO DUVĚRYHODNÝ RÁDCE 
Jednou z klíčový rolí mentora je poskytovat nezbytné rady a obecné řízení a pomoc ve 
věcech strukturálních a institucionálních mechanismů občanské společnosti. Samozřejmě, 
lepší znalost právních předpisů a politik ovlivňující rozvoj komunit má vliv na porozumění 
migrantů a etnických minorit výhodám jejich občanské angažovanosti. 

Role mentora je tak, rozšířit občanské schopnosti mentorovaného poskytováním rad 
ohledně pravidel, norem a forem občanské účasti dostupné migrantům a etnickým 
minoritám. Nicméně dobrý mentor pouze neradí, ale mentorovanému naslouchá a 
poskytuje mu možnost se v soukromí svobodně vyjádřit. Čímž mentor pomáhá 
mentorovanému nikoli pouze vyjadřovat obavy migrantů a etnických menšin, ale také nají 
řešení na jejich konkrétní problémy. 

Mentor také pomáhá mentorovanému identifikovat a zapracovat na jednotlivých mezerách 
v jeho znalostech, schopnostech a kompetencích aby tak podpořil jeho sebe-rozvoj. Toto by 
mělo zajistit, že rozhodnutí o cílech mentorského programu budou učiněna pro-aktivně za 
rovnoměrné účasti obou. Je důležité, že mentor věnuje čas, který byl v plánování vyhrazen 
již před samotné zahájení programu, tomu, aby se blíže seznámil s mentorovaným a vytvořil 
si s ním potupně vztah založený na vzájemné důvěře, tak, že mezi nimi může probíhat 
efektivní a upřímná debata, která není zatížena břemenem závislosti. 

SDÍLENÍ ZNALOSTÍ 
Dobrý mentor sdílí informace, nápady, kontakty, porozumění a zkušenosti, poskytují 
mentorovaným také náhled do politické a občanské angažovanosti. Proces sdílení znalostí 
by měl být pro-aktivní a soustředěný na posilování kapacit mentorovaného a jeho potřeby. 
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Toto zahrnuje diskuze o učebním procesu, sdílení dobré praxe. Tato forma výměny znalostí 
umožňuje mentorovanému nikoli pouze získat teoretickou, ale i praktickou znalost ohledně 

různých forem občanské angažovanosti. 8 
Mentor proto poskytuje mentorovanému užitečné vedení ohledně dobrých praxí, stejně jako 
možných nezdarů jejich akcí a postupů. To umožní mentorovanému lépe porozumět 
pravidlům, normám a formám občanské angažovanosti a vybudovat větší důvěry 
v  rozsáhlou občanskou angažovanost. 

KULTURNÍ PERCEPCE 
Aby maximalizoval učební příležitosti pro mentorovaného a zajistil, že mentorský vztah 
bude založen na vzájemném respektu, měl by mentor usilovat o vědomosti o kultuře, 
kterou mentorovaný reprezentuje a adaptovat takové učební metody, které budou 
obsahovat takové formy komunikace a výuky, které jsou mentorovanému blízké a vlastní. 
Proto by si měl mentor uvědomit důležitost zapojení mentorovaného kulturního zázemí 
do všech asketů jejich vztahu. 

Mentor vytvoří učební prostředí, které by se mělo vztahovat k osobě mentorovaného a jeho 
kulturním a sociálním zkušenostem. 

MEDITACE A OCHRANA 
Mentor může, pokud je to vhodné, pomoci mentorovaným tím, že bude působit jako mediátor. Pokud 
ano, může tak pomoci mentorovanému vyrovnat se s obtížnou situací, tím, že bude jednat jménem 
mentorovaného v jeho prospěch např. u státních institucí či jednotlivců. 

VÝHODY TOHO BÝT MENTOR 

• Osobní satisfakce z podpory občanské angažovanosti 

• Nové nápady/perspektivy plus přístup k novým zajímavým  informacím

• Práce v odlišné oblasti či roli

• Zlepšení sítě profesionálních kontaktů 

• Obohacení kariéry (navíc vyjádřeno v CV!)

• Přispění k větší sociální kohezi a větší soc. spravedlnosti

KOMPETENCE MENTORA 
Kulturní percepce: mentor by měl být schopen vytvořit prostředí, které podporuje a obsahuje 
kulturu mentorovaného. Mentor by měl využít kulturní zkušenosti mentorovaného, jako základ 
na kterém vystaví další občanské znalosti a dovednosti. 

Být přístupný: Aby udržel komunikaci, měl by mentor být schopen mentorovaným 
komunikovat pravidelně. Dobrý mentor by měl udržovat osobní a profesní vazby, přitom 
však nebýt příliš vzdálenými nepřístupný.
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Efektivní komunikace: Mentoři by měli být schopni naslouchat bez předsudků a hodnotových 
soudů, projevovat zájem a pozornost, stejně jako povzbuzovat mentorovaného, aby se 
vyjadřoval, účastnil diskuzí. 

Zájem o vývoj ostatních: Efektivní mentor má zájem o pomáhání ostatním, aby si uvědomili a 
naplnili svůj potenciál. Tato instinktivní odpověď je důležitá pro navození a udržení sebedůvěry 
mentorovaného.  

Flexibilita: Šíře kompetencí mentora reflektuje komplexnost mentorského vztahu. Více než 
jakákoli jiná role v  procesu rozvoje vyžaduje mentoring vysokou flexibilit a pozornost. 

Rovnost: Jako princip mentorského vztahu je rovnost vyjádřena ve všech jeho aspektech a 
fázích rozvoje mentorského programu. Toto zajistí, že mentorský vztah bude kooperativní, 
kolaborativní a pro-aktivní. 

DOBRÁ PRAXE MENTORA 

Ano… 

• Naslouchejte svému mentorovanému, jeho potřebám a reagujte na ně

• Sdílejte své znalosti, zkušenosti a dobrou praxi se svým mentorovaným 

• Poskytujte svému mentorovanému podporu takovým způsobem, aby to odpovídalo jeho
potřebám 

• Maintain regular contact with your Mentee

• Udržujte důvěru a sebevědomí mentorovaného ohledně problémů, výzev a překážek,
které jste diskutovali během mentorského programu 

• Pro-aktivně se zapojte za svého mentorovaného 

• Vezměte v  potaz rozdílné kulturní potřeby mentorovaného 

Ne... 

• Předpokládejte, že existuje jediná „nejlepší“ cesta, jak vyřešit problém 

• Dávat rozkazy mentorovanému 

• Předpokládejte, že mentoring vždy funguje, buďte k sobě kritičtí

Role mentorovaného 

ODHODLANÝ 
Dobrý mentorovaný je oddaný programu a je ochoten se učit a akceptovat konstruktivní 
kritiku. Navíc mentorovaný by se měl účastnit všech jednání a schůzek, dojednaných 
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 s mentorem. Mentorovaný tak musí být stejně zaangažovaný a oddaný mentorskému 
programu, aby došlo k naplnění cílů.

8 
PROAKTIVNÍ ÚČASTNÍK 
Mentorský program je založen na partnerské práci a kooperaci mezi oběma zůčastněnými. 
To vyžaduje, aby mentorovaný byl aktivně účasten rozhodovacího procesu vzhledem 
k  cílům mentoringu To by mělo zajistit vzájemné zapojení do programu a kooperaci mezi 
oběma aktéry. 

ZVĚDAVÝ 
Zvědavost umožňuje silné učební vztahy a pokročilé učení. Přijde na setkání připraven 
specifickými otázkami, úkoly či potřebami. Uvědomte si, že mentor nemusí mít všechny 
odpovědi, ale dobrý mentor by měl nasměrovat mentorovaného správným směrem. 

VÝHODY TOHO BÝT MENTOROVANÝM 

• Zvýšené znalosti a schopnosti umožňující větší občanskou

• Zvýšené pocity sebedůvěry a sebevýznamu.

• Obdržení informací od zkušenějšího mentora

• Rozšíření sítě kontaktů umožňující občanskou angažovanost

• Rozvoj profesionálních znalostí 

DOBRÁ PRAXE MENTOROVANÉHO 

Ano... 

• Udělejte si na mentoring čas, snažte nesplnit všechny dohodnuté úkoly a
účastněte se dohodnutých schůzek.

• Dohodněte se na svých potřebách a cílech se svým mentorem, při vytváření
mentorského programu. To přispěje k tomu, že Vy i mentor budete mít naprosto jasná
očekávání ohledně cílů programu.

• Buďte otevření novým nápadům a ochotní se učit nové schopnosti a občanské kompetence.

• Naslouchejte radám a zpětné vazbě s otevřenou myslí.

• Věnujte se tomu, abyste udržovali pravidelný kontakt se svým mentorem.

• Připravujte se na setkání, zasílejte otázky mentorovi s předstihem emailem, je li to
možné.

• Buďte aktivní a pro-aktivní.

8



116 Kapitola 8: Mentoring: Praktický návod pro dosažení vyšší součinnosti 

8

Ne... 

• Očekávejte od svého mentora, že bude mít všechny odpovědi a nepředpokládejte, že
Váš mentor má „nejlepší řešení“ pro problémy, kterým čelíte.

• Kriticky zkoumejte mentorovy rady.

• Předpokládejte, že mentoring vždy pracuje, vzhledem k tomu, že každý každý má jiný
životní vlastní učební styl.

• Zapomeňte, že mentoři se také učí od mentorovaných.

Role projektového koordinátora 
Správně strukturovaný mentorský program je nezbytný, ale bude mít jen malou 
šanci na úspěch, bez proj. koordinace. Proto by každý mentorský program měl mít 
určenou osobu, odpovědnou za lokální koordinaci vlastního projektu. 

Projektový koordinátor může být zaměstnán na plný či částečný úvazek (záleží na počtu 
aktérů mentorského programu. 

Rekrutování účastníků 

Nastavení náborových kritérií a nastavení kritérií pro mentora a mentorovaného. 

Projektový koordinátor identifikuje klíčové schopnosti a kompetence mentora a 
mentorovaného, které jsou stěžejní pro mentorský program. Projektový koordinátor musí 
vybrat adekvátní proces výběru, aby zajistil, že oba aktéři budou odpovídat požadavkům na 
osobní specifikaci.  

Organizace a koordinace tréninkových setkání mentora a mentorovaného 

Organizace a koordinace těchto setkání vyžaduje, aby proj. koordinátor odhadl a 
identifikoval mentorovy a mentorovaného tréninkové potřeby a pak vybral vhodné 
lektory. 

Poskytování pravidelné podpory pro mentora a mentorovaného. 

Implementuje probíhající trénink a osobní rozvoj. 

Jak mentor, tak mentorovaný by měli mít v průběhu mentor. programu přístup 
k materiální podpoře, zdrojům a poradenství.  Toto by měl zajišťovat projektový 
koordinátor. 

Koordinace monitorovacího a evaluačního procesu 

Strategie pro monitorování a hodnocení vlivu by měli být rámci mentorského programu 
vyvinuty. Koordinátor by měl monitorovat, jak mentora, tak mentorovaného, jejich činnost a 
uchovávat důkazy o této činnosti ve formě zpráv. 
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8

Správa rozpočtu, správa financí programu 

Dobré finanční plánování a management zajišťují hladký průběh mentorského programu 
To vyžaduje adekvátní správu financování, personálu a kontrolu projektových výdajů. 

Koordinace administrativních povinností projektu 

To obsahuje odpovědnost za hladký průběh a programu a správu každodenních 
administrativních úkolů. 

Vytvoření public relations/komunikační strategie 

Publicita programu může mít pozitivní vliv na úspěch. Projektový koordinátor by tak měl 
zajistit dostatečný marketing a šíření informací o mentorském programu širokému okruhu 
posluchačů. 

Zajištění, že principy rovnosti, kulturní percepce, a vzájemného respektu jsou 
dodržovány v průběhu mentorského programu 

Mentorské vztahy by měly být založeny účastenské praxi zaměřené na posílení migrantů 
a etnických minorit. Principy jako rovnost, kulturní percepce a vzájemná úcta hrají 
zásadní roli při vystavení struktur, které podporují participaci, kooperaci a vzájemné 
porozumění. 

NEJLEPŠÍ PRAXE 
Aby dosáhl co největší kredibility mentorského programu, projektový koordinátor by, 
v případech, kdy je to vhodné, mohl zaregistrovat mentorský program do oficiálně uznaných 
programů celoživotního vzdělávání národních vzdělávacích institucí. 

To by mohlo umožnit migrantům a etnickým menšinám získat oficiální certifikát a vyšší 
uznání jejich občanských kompetencí. 

VÝBĚR MENTORA 
Výběr dobrého a efektivního mentora je jedním z klíčových faktorů, který bude mít vliv na 
úspěch celého mentorského programu. Proto potřebujete mít jistotu, že proces výběru řádně 
prozkoumá potenciál mentorových schopností, aniž by odrazoval slibné zájemce. Je vhodné 
se soustředit na kompetence, dovednosti a znalosti, které jsou pro vašeho mentora klíčové. 

Mentoři mohou být rekrutováni široké škály profesí s primárním cílem, který je zajištění 
dostatečné platformy různých charakteristik možných mentorů, aby byla nalezena shoda 
s potencionálním mentorovaným.  Nicméně pokud vezeme v úvahu cíle této příručky, bylo 
by vhodné angažovat mentory, kteří sami mají zkušenost migranta, nebo kteří jsou 
součástí etnické minority a kteří jsou nyní úspěšně integrováni do většinové společnosti. 
Tento druh mentoringu by byl velmi užitečný.

CHARAKTERISTIKY DOBRÉHO MENTORA 

Úroveň vzdělání – Jeho úroveň vzdělání pokyne informace o jeho zázemí v oblasti vzdělání. 
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Profesionální zkušenosti a expertíza – mentorovi profesionální zkušenosti vám poskytnou 
informace o tom, koli let pracovních zkušeností dotyčný má a kde předtím pracoval 

Komunikační schopnosti – Jedna z klíčových dovedností mentora je efektivně komunikovat 
s mentorovaným. Proto je důležité vědět, že potencionální mentor umí naslouchat a 
projevit pozornost a zájem. 

Jelikož cílovou skupinou této příručky jsou migranti a etnické menšiny, mentor by měl 
být schopen uznat důležitost zahrnutí kulturních specifik mentorovaného do procesu 
mentorovaného. 

Kulturní perceptivita – Mentor by si měl být vědom kulturního zázemí mentorovaného a 
jeho zkušeností, aby tak zajistil, že mentorský program bude zahrnovat individuální 
specifika, která souvisí s identitou mentorovaného. 

Kontrola chyb – pokud je to vhodné. 

Nasazení a oddanost mentorovanému – Dobrý mentor by měl být přístupný, proto je 
důležité odhadnout čas, který potencionální mentor může věnovat svému studentovi. 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PRO MENTOROVANÉHO 
Cílem procesu získávání mentorovaného je ohodnotit jeho schopnosti, vědomostní mezery 
a potencionální potřeby dalšího tréninku.   Navíc je vyžadováno, aby potencionální 
mentorovaný vyjádřil svůj záměr se programu účastnit Informace z původní přihlášky 
mohou být použity pro hledání nejlepší shody s potencionálním mentorem. 

Schopnosti a kvalifikace – Informace tohoto druhu poskytují dobrý základ pro odhad pro 
existují mezery a potřeby dalšího tréninku. 

Očekávání z mentorského programu – Informace o očekávání potencionálního studenta 
mohou být užity pro stanovení rozsahu a cílů mentorského programu a posouzení, zda je 
program pro studenta vhodný. 

Nasazení a oddanost mentoringu – Toto je klíčový element rozhodující o úspěchu 
mentorského programu. Proces náboru studentů by měl poskytnout informace, zda je 
potencionální mentorovaný odhodlán se účastnit programu a pracovat v rámci mentorského 
vztahu. 

Ostatní schopnosti: 

Komunikační schpnosti: (plynulé ovládání jazyka hostitelské země, pokud se to zdá 
rozumným požadovat– Naslouchání, porozumění a aktivní vystupování v diskuzích. 

Zvědavost: Touha po učení se  po zastávání větší role ve společnosti. 

Proces výběru 
Tato část stručně popisuje tři případy procesu výběru: přihláška, interview, ověření referencí. 

8
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Můžete využít všechny tři techniky. Nicméně, mějte na paměti, že není vhodné odradit 
zájemce přemírou byrokratických procedur a formulářů k vyplnění. V procesu rozhodování

ohledně vhodného procesu výběru byste měli přemýšlet o potřebách svého programu a jak je 8 
naplnit. 

Proces výběru by měl zaručit, že oba aktéři budou mít klíčové kompetence, dovednosti a 
znalosti, které jsou programem vyžadovány. 

Existuje několik technik výběru, které ve svém programu můžete využít, včetně: 

Vyplněná přihláška – Informace obsažené v přihlášce vám pomohou se rozhodnout, zda
má potencionální účastník nezbytné kvality, aby se účastnil programu. 

Osobní interview s potenciálním účastníkem – Podobně jako při posuzování přihlášky, vám
interview pomůže se rozhodnout, zda se jedná o vhodného kandidáta či nikoli. Interview 
vám navíc umožní ohodnotit komunikační dovednosti zájemce.

Ověření referencí – Smyslem je ověřit, zda informace podané v přihlášce jsou pravdivé. 

Dískrétnost – Informace poskytnuté zájemci by měly být považovány za striktně důvěrné a dle
toho by s nimi mělo být nakládáno. Měly by být zpracovávány pouze pro účely výběru a 
v žádném případě postoupeny další osobě. 

Shodujíci se kritéria 
Když jsou účastníci přijati, je dalším krokem vybrat k sobě takové dvojice, které se nejlépe 
doplňují vzhledem k potřebám studenta. 

Řádná shoda mezi mentorem a mentorovaným je kruciální pro celý program a je klíčem 
pro konstruktivní vztahy mentoringu. 

Pohlaví – Jednou z možností je, použít jako jedno z kritérií pohlaví, aby bylo stejné u obou 
účastníků a dosáhlo se tak vyrovnaného pracovního vztahu. Např. ženy s etnickým 
zázemím, či kulturním zázemím minority se mohou cítit nepříjemně, kdyby měly sdílet své 
zážitky s mužem. 

Etnické zázemí, schopnost mluvit jiným jazykem než Anglicky – Cílovou skupinou této 
příručky jsou migranti a etnické menšiny, kteří nemusí plynule ovládat jazyk hostitelské 
společnosti.  Možnost obou účastníků plynule se domluvit jedním jazykem by pak hrála 
velkou roli.

8
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Profesní zájmy, očekávání: Sdružení účastníků, kteří mají stejné zájmy, zajištuje, že jejich
očekávání od programu budou naplněna. 

Čas věnovaný mentoringu: spojení účastníků, kteří mají sejnou pracovní dobu, či
harmonogram velice usnadní pravidelný kontakt.

Můžete vzít v potaz: 

Individual Preference: Pokud mají účastníci osobní zájem spolu pracovat, je dobré jim to 
umožnit. 

8
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8 
Příklad setkání s časovým rozvrhem 
09:15 – 09:20 Úvod do setkání  

09:20 – 09:35 Icebreaker 

09:35 – 10:40 Kdo je mentor/mentorovaný? 
Co je mentoring? 

10:40 – 11:00 Přestávka 

11:00 – 11:15 Najdi někoho kdo … 

11:15 – 11:30 Představení typů mentoringu 

11:30 – 11:45 Sestavení dohody mentoringu 

11:45 – 11:55 Jednání o zpětné vazbě 

11:55 – 12:10 Evaluace 

12:10 – 12:20 Závěrečné jednání 

Obecné poznámky pro lektora 
Obsah a struktura každého tréninkového setkání budou záležet na specifických potřebách 
skupiny, se kterou budete pracovat Např. struktura tréninku bude záležet na tom, zda je setkání 
věnováno mladým migrantům, dospělým či profesionálům. Proto tréninkový manuál především 
obsahuje popis klíčových informací, které by mělo obsahovat každé setkání. Níž je zpracován 
případ tréninkového setkání zaměřeného na mladé migranty. 

GENERAL CONTENT OF THE TRAINING SESSION 
Obecně by se měly tréninkové setkání skládat nejméně ze čtyř částí včetně: 

Část první: Icebreaker 

Cílem této aktivity je lépe poznat účastníky a umožnit jim se uvolnit. Aktivita by měla být 
krátká, ale měla by obsahovat element zábavy a interakce. 

Na konci této části by se účastníci měli znát o trochu lépe. 

Část druhá: Program mentoringu 

Vztah vzniklý na základě mentoringu může být popsán řadou způsobů. Cílem této aktivity je 
sdílet a debatovat zkušenosti, názory a příklady na to, co tvoří dobrý vztah mentoringu. 
Cílem této aktivity je zajistit, že oba účastníci si jsou vědomi a sdílejí stejné chápání principů 

MANUÁL PRO ZPROSTŘEDKOVATELE
8
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8

programu, jejich rolí a očekávání. 

Každý účastník vstupuje do programu s vlastními individuálními cíli, zkušenostmi a názory o 
tom, co to je dobrý vztah mentoringu. Proto by první setkání mělo začít sílením příběhů, 
příkladů, názorů a percepcí dobrých, špatných, obyčejných a neobyčejných vztahů. To umožní 
nastavení společných mantinelů očekávání, umožní to účastníkům uvědomit si, jak se mohou 
vzájemně obohatit a že sdílejí společné chápání některých pojmů, Účastníci by měli být vyzváni, 
aby znovu přemýšleli, sdíleli dobré příklady mentoringu aby si tak nastavili zásady svého vztahu. 
Aktivita je založena a řízena potřebami účastníků. 

Část třetí: Nastavení mentorenských vztahů 

Část čtvrtá: Udržitelnost a evaluace 

8
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Aktivity 
8 

ÚVODNÍ AKTIVITY 

Název aktivity TOY GAME 

Popis 

Účastníci se posadí do kruhu. 

Lektor bude mít malou hračku, která se dá snadno předávat mezi 
účastníky. 

Počínaje lektorem, bude každá účastník požádán, aby se 
představil v pouhých 4 slovech. 

Když se lektor představí, podá hračku dalšímu účastníku. 

Pokaždé, když někdo obdrží hračku, musí se představit 4 sovy a 
pak hračku podat další osobě. 

Když se všichni představili, vrátí hračku lektorovi. 

Cíle 
Prosadit jména členů skupiny. 

Probudit skupinu po ústní aktivitě. 

Návod k použití 

Potřebné materiály hračka 

DALŠÍ MOŽNÉ ICEBREAKERY 
Typ icebreakeru záleží na tom, čeho chcete dosáhnout, pokud opravdu chcete „prolomit 
ledy“ a nastartovat skupinovou debatu, toto je jeden ze způsobů: 

Málo známá skutečnost 

Požádejte účastníky, aby sdělili své jméno, odkud pochází a jednu málo známou skutečnost 
o sobě.

Tato málo známá skutečnost se tak stane zlidšťujícím elementem, který pomůže překonat 
rozdíly. 

Pravda nebo lež 

Požádejte účastníky, aby se představili a řekli 3 nebo 4 tvrzení, jedno z nich musí být falešné. 
Stejně jako individuální seznamování se pomáhá tento icebreaker nastartovat interakci ve 
skupině. 

Interviews 

Požádejte účastníky, aby se rozdělili po dvou. Každý potom vyslechne svého partnera ve 
dvojici. Když se skupiny opět spojí do jedné, každý představí své závěry. 

8
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8

Řešitelé problémů 

Požádejte účastníky, aby pracovali v malých skupinách. Vytvořte scénář malého problému, 
které mají během krátké doby zpracovat. Když každá skupina problém zanalyzuje a připraví 
zpětnou vazbu, požádejte každou skupinu, aby své závěry představila. 

Aliterační hra 

Sedíte v kruhu, lektor vysvětlí hru a sám ji začne tím, že řekne „jsem Šona a ráda spím“, 
další hráč vedle lektora pokračuje „to je Šona, ráda spí, já jsem Lynsey a mám ráda 
ještěrky“ nebo cokoli jiného, dle vlastní volby, tak hra pokračuje, až se do ní zapojí 
postupně všichni lidé v kruhu. 

Lidksé bingo 

Lektor v předstihu vytvoří „mřížku“, která obsahuje políčka jako „oblíbená kniha, oblíbené 
jídlo, pití, oblíbená skladba“ atd. Všechna políčka musí být zaplněna účastníky, hra končí, 
když je „full house“. 

Lidksá síť 

Soustředí se na to, jak lidé ve skupině vzájemně reagují a závisí jeden na druhém. 
Lektor začne s klubkem přízi. Zatímco drží jeden konec, podá klubko dalšímu účastníkovi, ten se 
představí, pak může držet přízi a klubko podat dalšímu účastníkovi přitom však musí vysvětlit, 
jak s ním tato další osoba souvisí, (či jak si myslí, že souvisí). Tak se pokračuje, dokud se všichni 
nepředstaví. Aby zdůraznil propojenost mezi účastníky, zatáhne lektor za vlákno a ruce všech 
účastníků, kolem kterých je vlákno obmotané se pohnou. 

Ball Challenge 

Lektor zorganizuje skupinu do kruhu a požádá účastníka, aby hodil míč napříč kruhem, 
předtím oznámil své jméno a pak řekl jméno tohoo, na koho míč letí. (pokaždé házejí 
prvních pár míčů lidé vždy jen na ty, které znají). Když každý ve skupině házel míčem 
nejméně jednou, je čas nastavit opravdovou výzvu, podat si míč po obvodu celého kruhu co 
nejrychleji je to možné. Lektor pokus stopuje a oznámí účastníkům uplynulý čas. Pak se 
mohou pokusit vlastní čas překonat a během toho se lépe naučí týmové spolupráci. 

Naděje, strach, očekávání 

Nejlépe funguje, když už účastníci mají jasnou představu, jak mají jako tým usilovat o 
společný cíl. Skupina se rozdělí na skupinky po 2-3, a účastníci jsou požádáni, aby probírali 
svá očekávání, naděje i obavy z dalšího vývoje. Shromážděte skupinu a prezentujte 4 
zástupce od každého druhu, tedy 4 obavy, 4 naděje a 4 očekávání. 

8
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8 

Název aktivity INTERVIEW VE DVOJICI 

Popis 

Účastníci jsou požádáni, aby si vybrali pro tuto aktivitu partnera, 
zejména někoho, koho neznají. 

Každý účastník dostane omezenou čas. lhůtu, aby vyslechnul 
druhou osobu a zaznamenal její odpovědi na následující otázky. 

Cíle Určit potřeb metorského programu 

Vybavení 
Kopie následujícího dotazníku pro interview ve dvojici a 
propiska 

Výsledek 

Odpovědi na tyto otázky budou znovu použity pro dvoji mentora a 
mentorovaného. Obzvláštní pozornost by měla být věnována 
otázce č. 2 a č. 3, tyto informace budou shromážděny lektorem a 
použity pro určení dalších potřeb účastníků. 

8
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DOTAZNÍK PRO INTERVIEW VE DVOJICI 

8 Otázka 1 
Prosím řekněte mi něco málo o sobě, především cokoli o čem si myslíte, že je relevantní pro 
mentoring.

Otázka 2 
O jakých schopnostech a znalostech si myslíte, že by bylo užitečné se je naučit? 

Otázka 3 
Jaké jsou Vaše očekávání z tohoto setkání? 

8
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Kdo je mentor/mentorovaný? 
8 

Zde bude popsáno několik her, které přibližují mentorovu roli a odpovědnost. Toto j jedna 
z nejdůležitějších částí setkání, takže čím větší to bude zábava, tím více bude k zapamatování. 

Název aktivity KDO JE MENTOR? 

Popis 
Rozdělte účastníky po skupinkách po 4-5 lidech. 

Návod k použití 

Výbava Flipchart, karty, fixy 

Postup 

Příprava: připravte flipchart, karty s rozličnými lidmi, rudé, černé 
a modré fixy. 
Když debatujete o roli mentora, můžete využít flipchart, kam 
budete zapisovat seznam definic popisujících roli mentora. 

Rozdělte účastníky po skupinkách po 4-5 lidech. 

Na flipchart napište dva 

sloupce“mentor je“ a“mentor není:’ 

Použijte přiložené karty, které ukážete účastníkům, požádáte 
skupinky, aby každá vybrala jednu kartu zobrazující člověka, 
který by se mohl stát mentorem a jednu kartu zobrazující 
člověka, který by se mentorem stát nemohl. 

Když je aktivita kompletní a všechny karty jsou umístěny, zeptejte 
s každé skupiny na její názor a výběr. 

Zatímco debatujete o tom, kdo je mentor, je vhodné, aby se 
skupina zamyslela i nad tím, jaké jsou vlastnosti dobrého 
mentora. 

Technikou brainstorm mohou sestavit: 

• vlastnosti, které měl jejich vlastní mentor

• Jakým typem mentora chtějí být

• nebo jaký druh mentora by sami rádi měli

Název aktivity KDO JE MENTOROVANÝ? 

Popis 
Tento brainstorming pomůže osvětlit, čím mentor je a dát 
dobrovolníkům seznam vlastností a kvalit na které se mohou 
zaměřit a usilovat o jejich dosažení. 

Návod k použití 

Vybavení Flipcharty, propisky, karty 

8
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8 
Podobně jako v předchozích aktivitách, požádejte účastníky, 
aby zůstali ve stejných skupinách. 

Když debatujete o roli mentorovaného, můžete využít flipchart, 
kam budete zapisovat seznam definic popisujících roli 
mentorovaného. 

Poznámka: Neexistuje správná nebo špatná odpověď! 

Ve stejných skupinkách jako v předchozí aktivitě napište 
na flipchart  ve dvou sloupcích: 

„Mentorovaný je“ a „mentorovaný není“ 

Opět se používají stejné kartičky, každá skupina si z karet vybere 
osobu, o které si myslí, že by mohla být mentorovaným a osobu 
o které si myslí, že by se mentorovaným být nemohla.

Když je aktivita kompletní a všechny karty jsou umístěny, zeptejte 
se  každé skupiny na její názor a výběr. Když skupina používá stejnou 
sestavu karet, tato aktivita pomůže účastníkům si uvědomit, že 
každý může být mentorem a mentorovaným. 

Zatímco debatujete o tom, kdo je to mentorovaný  je vhodné, aby 
se skupina zamyslela i nad tím, jaké jsou vlastnosti dobrého 
mentorovaného. Účastníci používají techniku brainstormingu, aby 
vyjádřili vlastnosti dobrého mentorovaného. Tento brainstorming 
pomůže osvětlit, čím mentor je a dát dobrovolníkům seznam 
vlastností a kvalit na které se mohou zaměřit a usilovat o jejich 
dosažení. 

Název aktivity NAJDĚTE NĚKOHO, KDO… 
Návod k použití 

Vybavení 

V průběhu přestávky si projděte vyplněné formuláře interview, 
abyste měli jistotu, že seznam schopností pro toto cvičení 
odpovídá schopnostem, které skupina má. 

Připravte si nalepovací papírky se seznamem vlastností 
charakterizujících: dobrého mentora kombinovaný se 
seznamem občanských kompetencí a schopností, které možná 
účastníci postrádají. (viz. tabulka níže). 

8
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Rozdělte účastníky do dvou skupin: mentoři a mentorovaní: 

Požádejte účastníky kteří jsou (nebo hrají roli) mentory, aby 8 
vybrali jednu dovednost, která charakterizuje jejich silnou stránku 
a tři charakteristiky, které vystihují jejich osobnost. 

Požádejte účastníky, kteří jsou (nebo hrají roli) mentorovaných, aby 
vybrali jednu dovednost, kterou by se rádi naučili a tří 
charakteristiky popisující osobnost mentora, se kterým by rádi 
pracovali. 

Prosím vemte v potaz, že seznam schopností a charakteristik by 
měl odpovídat skupině, se kterou pracujete. Například slovní 
vyjádření bude odlišné, pokud budete pracovat s  mladými lidmi, 
s profesionály nebo s lidmi, kteří mají omezenou znalost 
anglického jazyka. 

Jakmile je proveden výběr schopností a charakteristik, měli byste 
být schopní spojit mentora a mentorovaného na základě 
dovedností, které si vybrali. 

Sumarizace cvičení. 

88 
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Přítel Průvodce 

Posluchač Lékař 

Zdravotní sestra Bratr 

Sestra Strážný 

Sociální pracovník Prarodič 

Chůva Advokát 

Pokladní Trenér 

Režisér Sekretářka 

Dobrovolník Učitel 

Ukázkové karty pro „Kdo je to mentor/mentorovaný?“. 

8 8
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Má přátelskou 
tvář 

Snadno se 
s ním mluví Naslouchá mi Umí se 

podepsat 
Umí tancovat 

Pracuje 
kreativně 

Má sebe 
organizaci 

Má pevná 
pouta 

Vytváří 
akční plán 

Udržuje 
si poitivní 

přístup 

Umí vařit Dobrý ve sportu Důvěřivý Hraje fotbal Mluví nahlas 

Hraje v kapele Umí psát rychle Pracuje v IT 
Umí napsat 

dobrý 
příběh 

Sdílí podobný 
životní styl 

Umí zacházet 
s penězi 

Dobře 
prezentuje Vůdčí typ Dobrý mluvčí Pomáhá lidem 

Nalepovací papírky pro „Najdi někoho kdo…” 

8 8
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Název aktivity TYPY MENTORINGU 
Vybavení Flipchart a propiska 

Postup 

Připravte si flipchart s  popisem různých typů mentoringu.. 

Tato informace pomůže účastníkům vybrat si vhodnou formu 
mentoringu dle jejich potřeb a požadavků. 

Požádejte účastníky, aby pracovali v párech, diskutovali a nalezli 
shodu na tom, který typ mentoringu jim vyhovuje nejvíc. 

8 

Název aktivity VYTVÁŘENÍ DOHODY MENTORINGU 

Popis 

Tato aktivita účastníkům poskytne čas, aby přemýšleli: 

• smyslu jejich mentoringového vztahu: cíle, záměry,
očekávání, od programu mentoringu

• logistika vztahu mentoringu: frekvence setkávání forma a
místo setkávání, pořizování záznamů a monitorování
postupu

Postup 

Práce ve dvojicích, požádejte účastníky, aby prodiskutovali a 
shodli se na odpovědích ke každé otázce dohody o mentoringu. 

Jakmile je dohoda vyplněna, zeptejte se účastníků, zda by chtěli 
sdílet své zkušenosti s celou skupinou. 

Název aktivity NASTAVENÍ VZTAHŮ MENTORINGU 

Popis 

Definujte svá očekávání (cíle) směrem k programu mentoringu. 

Prvním krokem v učebním procesu je jasně identifikovat, co přesně 
je třeba naučit. Tento čas by měl být věnován přemýšlení o tom, co 
by každý účastník rád z programu získal. 

Někteří účastníci mohou hledat pomoc kvůli velmi specifickým 
důvodům (zlepšení prezentačních dovedností, rozšíření znalostí o 
právních, strukturálních a institucionálních operací občanské 
společnosti), ostatní mohou mít méně specifické cíle. Nicméně 
čas pro formulování osobních cílů programu mentoringu na 
počátku formování vztahu je klíčový. 

8
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Popis 
(pokračování) 

Aktivita směřuje k tomu, aby účastníci měli čas přemýšlet o: 

• Smyslu jejich mentorského vztahu:
cílech a očekáváních programu mentoringu

• logistika vztahu mentoringu: frekvence setkávání forma a
místo setkávání, pořizování záznamů a monitorování
postupu

Postup 

Tato aktivita by měla napomoci účastníkům vyjasnit jejich 
očekávání vzhledem k  programu mentoringu. 

Jakmile je vyplněn formulář analýzy potřeb oběma aktéry, měli by 
přistoupit k diskuzi, během které, je důležité, aby se shodli na: 

Cíle vztahů mentoringu: 

• rozsah podpory

• frekvenci setkání a módech komunikace.

Výstup aktivity 

Aktivita zajišťuje to, že oba partneři rozumějí svým očekáváním a 
potřebám vzhledem k programu mentoringu. Je důležité, si 
uvědomit, že oba hrají naprosto zásadní roli při formování vztahu 
mentoringu. 

Jakmile je dosažena shoda na cílech mentoringu, jsou mentor i 
mentorovaný připraveni se shodnout na termínech a 
podmínkách konkrétního programu mentoringu. 

8 8
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Co je Vaším cílem? Co byste rádi změnili? Co se potřebujete naučit nebo zjistit? 

Rád bych (dokončete větu popisem svého cíle)… 

Kdyby jste chtěl/a, aby se to stalo? 

Rád bych svého cíle dosáhl 

Jak často byste se chtěli potkávat? 

Týdně   ☐ Každé dva týdny ☐ Měsíčně ☐ 
Jindy     ☐ (specifikujte prosím) 

Jak byste chtěli komunikovat? 

Telefonem ☐ Emailem ☐ Osobně ☐ 
Jinak ☐ (specifikujte prosím) 

Kde byste se chtěli potkávat? 

Podpis mentora Podpid mentorovaného 

MENTORING  AGREEMENT 

8 8
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Udržitelnost a evaluace 
Závěrečná část tréninku se soustředí na metody monitorování pokroku a evaluaci programu 8 
mentoringu. Další část této příručky poskytne vodítka k  evaluaci a udržitelnosti programu 
mentoringu. 

Evaluace programu by měla zahrnovat jak evaluaci mentorského vztahu, tak evaluaci struktury 
programu. Obě evaluace by měly být vykonávány paralelně, aby se tak zajistilo, že program bude 
vyhovovat potřebám účastníků. 

PROCESY MONITORINGU VZTAHU MENTORINGU 
Monitoring tohoto vztahu vyžaduje pozorování, co se děje mezi mentorem a mentorovaným. 
Oba dva by měli dostávat přiměřenou podporu, která odpovídá jejich potřebám a požadavkům. 
Aby toto fungovalo, měli byste ustanovit mechanismus pravidelných kontaktů se zpětnou 
vazbou od obou aktérů. Např.: zodpovězení následujících otázek by vám mělo napomoci 
k zavedení vhodného monitorovacího procesu: 

• Jak často se pár potkává?

• Vyvinuli/y si dostatečnou vzájemnou důvěru?

• Je patrný jasný vývoj ve vztahu?

• Má kterýkoli z nich obavy ohledně svého příspěvku do vztahu? Či ohledně příspěvku
druhé strany?

• Splnili/y již vytyčené cíle?

MONITOROVÁNÍ STRUKTURY A POSTUPŮ PROGRAMU 
Tato část monitoringu se soustředí více na strukturu a administraci programu.. např. zodpovězení 
následujících otázek: 

• Kolik lidí se účastnilo školení (tréninku)?

• Jaké zdroje školení vyžadovalo?

• Jak efektivní byl program mentoringu?

• Jaký druh zpětné vazby účastníci poskytli?

• Poskytli účastníci nějaké návrhy jak zlepšit program mentoringu?

VÝSTUP AKTIVITY 
Hledáním odpovědí na tyto otázky budete jednak udržovat monitoring programu, jednak budete 
schopni shromáždit data nezbytná k zajištění toho, že program bude odpovídat svému účelu. 

8
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Název aktivity EVALUACE (PŘÍKLAD) 

Popis 
Závěrečná aktivita usiluje o získání dojmů a zkušeností účastníků 
z proběhlého školení. Požádejte účastníky, aby si sedli do tvaru 
kruhu. 

Postup 

Požádejte každého účastníka, aby sdílel své názory, dojmy pocity 
ohledně tréninkového setkání. 

Skupiny se můžete zeptat na následující otázky: 

• Co v rámci tréninku probíhalo dobře?

• Jaký druh aktivit pro vás byl zábavný/zajímavý? Které
druhy aktivit pro vás byly obtížné?

• Napomáhá mentoring k tomu, abyste si osvojili užitečné
schopnosti a kompetence?

8 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
Poděkujte každému účastníkovi za to, že se účastnil setkání. Poskytněte účastníkům své kontaktní 
údaje, kdyby měli další otázky. 

Vzorové formuláře 
Následuje série vzorových formulářů, které můžete použít nebo upravit pro Váš program.

8
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Upozornění: o

Informace, které poskytne budou zpracovány a využity pouze a výhradně k účelu tohoto 
programu. Informace nebudou šířeny dalším osobám a nebudou zpřístupněna nikomu 
mimo tým mentorského programu. 

Jméno:

Telefon:

Emailová adresa:

Adresa:

Osobní informace:

Pohlaví:

Datum narození:

Ovladání cizích jazyků:

Vzdělání:

Současné zaměstnání/pozice:

Schopnosti a zkušensti užitečné při mentoringu:

Časové rozmezí, který můžete strávit 
mentoringem:

Další komentáře:

Napište prosím dvě reference:

VYJÁDŘENÍ ZÁJMOVÝCH PREFERENCÍ (MENTOR) 

8 8



138 Kapitola 8: Mentoring: Praktický návod pro dosažení vyšší součinnosti 

Upozornění:

Informace, které poskytne budou zpracovány a využity pouze a výhradně k účelu tohoto 
programu. Informace nebudou šířeny dalším osobám a nebudou zpřístupněna nikomu 
mimo tým mentorského programu. 

Jméno:

Telefon:

Emailová adresa:

Adresa:

Osobní informace:

Pohlaví:

Datum narození:

Ovládání cizích jazyků:

Vzdělání:

Současné zaměstnání/pozice:

Očekávání, která máte od 
mentoringu?

Časové rozmezí, které můžete 
věnovat mentoringu:

Napište o sobě něco zajímavého:

Další komentáře:

Napište prosím dvě reference:

VYJÁDŘENÍ ZÁJMOVÝCH PREFERENCÍ (MENTOROVANÝ) 

8 8
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Čeho byste rádi mentoringem dosáhli? Napište prosím 3 hlavní cíle.

1. 

2. 

3. 

Co od svého mentora očekáváte? Jak Vám může mentor pomoci dosáhnout Vaše cíle? 
Uveďte příklady:

Mé cíle Jak mi mentor může pomoci

1. 

2. 

3. 

Jak byste chtěli, aby vztah mentor – mentorovaný fungoval? 

Kdy/ Kde/ Jak často se můžete potkat se svým mentorem?

Když jste odpověděli na všechny otázky, debatuje s mentorem. 

ANALÝZA POTŘEB MENTOROVANÉHO 

8 8
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Čeho byste chtěli mentoringem dosáhnout? Uveďte, prosím, 3 hlavní cíle ? 

1. 

2. 

3. 

Máte dostatečné zkušenosti?

Máte dostatek času?

Potřebujete další školení?

Když jste odpověděli na všechny otázky, debatujte s mentorovaným.

ANALÝZA POTŘEB MENTORA

8 8
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K užití mentorem a mentorovaným, aby zdokumentovali vzájemnou komunikaci

Datum:

Mentor:

Způsob komunikace:

Osobní setkání ☐ Telefon ☐ 

Email ☐ Jiné ☐ 

Výstup:

Datum dalšího setkání:

Způsob komunikace:

Osobní setkání: ☐ Telefon ☐ 

Email ☐ Jiné ☐ 

Cíle dalšího setkání:

POZNÁMKOVÝ ARCH

8 8
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Aktivní globální 
občan 

Aktivním občanem je osoba, která se zhostí aktivní role v komunitě a 
která participuje na místní, národní a mezinárodní úrovni. Globálním 
občanem je osoba, která má širší rozhled, která respektuje hodnoty 
rozdílnosti, která je rozhořčena sociální nespravedlností a která chce 
učinit svět spravedlnějším a trvale udržitelným místem pro život. 

Předsudek Předsudek je výsledkem pohledu založeného na nedostatku důkazů. 
Často je to pohled jednotlivce založený na základě prvního dojmu, který 
má ale nedostatečný základ pro vyvození závěrů. Předsudky můžou mít 
pozitivní nebo negativní charakter. 

Občanská 
angažovanost 

Občanská angažovanost může být definována jako individuální nebo 
kolektivní akce identifikující a věnující se záležitostem veřejného 
zájmu. 

V demokratických společnostech jsou východisky (a) tradiční politická 
participace zahrnující (i) volby, (ii) politickou reprezentaci, (iii) 
politickou kampaň, (iv) kontaktování a/nebo ovlivňování politických a 
vlastních představitelů, (v) účast, práce nebo donace politických 
organizací, a (vi) projednávání politiky; stejně tak b) přímější nebo 
intervenční formy politické participace jako jsou (i) demonstrace, (ii) 
bojkot výrobků, (iii) záměrný nákup určitých produktů z politických, 
etických nebo environmentálních důvodů, nebo (iv) zapojení do 
právních úkonů ve veřejném zájmu; a (c) politické nebo občanské 
zapojení v nevládních organizacích, včetně podniků, spotřebitelských 
sdružení, kulturních těles, environmentálních organizací, 
humanitárních organizací, odborech, stejně tak spolků s, třeba, 
náboženským, vědeckým nebo sportovním zaměřením. 

Kultura Kultura je komplexem naučených vzorů chování. Na kulturu je často 
pohlíženo jako na ‘životní styl’ nebo ‘způsob života’, někdy ‘mentalitu’: 
soubor přesvědčení, znalosti, postojů, norem, hodnot a chování sdílený 
členy společnosti v určitém čase a na určitém místě a vlastní jednotlivým 
členům této společnosti. 

Kulturní povědomí a 
vnímavost 

Kulturní povědomí uznává, že jsme všichni formováni naším kulturním a 
sociálním pozadím. Zahrnuje schopnost povznést se nad vlastní já a 
uvědomit si našich kulturních hodnot, přesvědčení a vnímaní, stejně tak 
uvědomit si a akceptovat, že náš vlastní (kulturní) pohled na svět ovlyvňuje 
to, jak vykládáme co se kolem nás děje, vnímáme sebe sama a vplýváme 
na další lidi. 

9 GLOSÁŘ ZÁKLADNÍCH KLÍČOVÝCH VÝRAZŮ
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Diskriminace Jednání s osobou předsudečným a/nebo rozlišujícím způsobem, 
založené na skutečném nebo domnělém/předpokládaném 
příslušenství k určité skupině. Neexistuje pouze negativní, ale i 
pozitivní diskriminace. 

Rovnost 
příležitostí 

Rovnost příležitostí se vztahuje na poctivé a nestranné zacházení 
se všemi a vytváří podmínky, které podporují a respektují 
odlišnost, a zajišťují důstojnost, jak na pracovišti, tak v širším 
společenském měřítku. 

Etnické a kulturní 
menšiny 

Jak v politickém, tak v obecném diskurzu je pojem migranta často 
zaměnitelný s „kulturní a etnickou menšinou“. Etnická skupina musí 
sama sebe pokládat a být taky ostatními pokládána za odlišnou a 
samostatnou skupinou, a to na základě specifických rysů. Jsou zde dva 
základní, a tři doplňkové, rysy, a sice (a) skupina má dlouhou společnou 
historii a (b) má vlastní kulturu, tradice; stejně tak, eventuálně, společný 
jazyk, (ii) společnou literaturu, společný geografický původ jako 
menšinová skupina, nebo být utlačovanou skupinou. Samozřejmě, 
každá osoba má nějaký etnický původ, který může nebo nemusí 
akceptovat, nebo který má vědomý dosah na její život. 

Etnická a kulturní menšina je pojem, který zahrnuje usazené migranty, 
druhé a další generace, nové migranty a taky lidi, kteří se zpočátku 
usadili jako uprchlíci. 

Etnické menšiny Tenhle pojem je užíván převážně v souvislosti s lidmi, kteří jsou v 
společnosti menšinou na základě barvy pleti, kultury, jazyka, 
náboženství nebo národnosti. Pojem je užíván pro zachycení 
všech, kteří se narodili v hostitelských zemích v Evropě nebo se 
přistěhovali, aby žili a/nebo pracovali v Evropě, včetně, 
například, pracovních migrantů, Sintů a Romů, uprchlíků a 
žadatelů o azyl. To by zahrnovalo jak občany Evropské unie, tak i 
třetích zemí, kteří v současnosti v Evropě žijí. 

Inkluze Často jsou pojmy „inkluze“’ a „integrace“ užívány jako synonyma. 
I když jsou inkluze a integrace zaměřeny na téměř stejný základní 
cíl, existují mezi těmito pojmy konceptuální rozdíly. 

Zatímco pojem „integrace“ často popisuje, že menšiny ve 
společnosti by se měly přizpůsobit kultuře a zvykům společenské 
většiny, pojem „inkluze“ se zaměřuje na (struktury) většinové 
společnosti. Tyto struktury většinové společnosti často zahrnují 
překážky politické a občanské angažovanosti různých skupin osob, 
a to nejenom pro migranty nebo uprchlíky. 

Inkluze se zaměřuje na změnu těchto struktur a zvyků většinové 
společnosti, která by dovolila plný a rovnocenný přístup k 
angažovanosti všech občanů (obyvatelů), bez rozdílu jejich 
pohlaví a gender, sexuální orientace, původu, kulturního pozadí, 
náboženství, věku, hendikepu, atd. Rozdílnost není jinakost. 

9
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Integrace Integrace je obousměrným procesem: Na jedné straně vyžaduje 
po menšinové skupině připravenost přizpůsobit se většinové 
společnosti, bez toho, aby se vzdála své kulturní identity; na 
druhé straně většinová společnost (její struktury a zvyky) se taky 
musí přizpůsobit změně a různorodosti společnosti. Integrovaná 
menšina má rovnocennou příležitost participovat na sociálním, 
ekonomickém a kulturním životě většinové společnosti. 

Interkulturní 
kompetence 

Pod pojmem interkulturní competence rozumíme schopnost (1) 
uznat a respektovat kulturní vlivy a podmínky co do vnímání, 
hodnocení a citlivosti jednotlivce s ohledem na ostatní; (2) chovat se 
takovým způsobem, který umožní všem zúčastněným vyjádřit sebe 
sama v interkulturně vnímavém (výukovém) prostředí. 

Interkulturalismus 
Interkulturalismus vybízí k rovnocennému jednání a podpoře všech 
kultur, které spolu koexistují v jedné zemi, cílem je rozvinout základní 
politickou kulturu, založenou na hodnotách demokracie, svobody a 
lidských práv, jak je idetifikována liberálním politickým diskurzem. 
Interkulturalismus podněcuje interakci mezi různými (kulturně) 
komunitami žijícími v jedné zemi. 

Mentee A Mentee is a person who receives support and guidance from the 
Mentor 

Mentor A mentor is a person who provides guidance and support to enable a 
mentee to achieve his/her agreed goals. 

Mentoring Mentoring consists of learning relations formed with a person who 
demonstrates excellence in an area in which the learner wants to 
improve. 

Migrant Z demografického hlediska je migrant osobou, která překračuje 
mezinárodní hranice s úmyslem dlouhodobého nebo trvalého pobytu. 
Známe několik podkategorií migrantů, v závislosti na důvodu vstupu 
na území. Tyto kategorie zahrnují „vysoce kvalifikované migranty“, 
„nekvalifikované pracovní migranty“, „migrující 
pracovníky“,(nelegální) migranty bez dokumentů“, atd. 

Politická a 
občankská účast 

Pod politickou a občanskou účastí máme na mysli činnosti, které 
jsou zamýšleny nebo mají přímý dopad na ovlivnění činnosti vlády 
na lokální, regionální nebo evropské úrovni – buď přímo ovlivňující 
vytváření nebo implementování veřejné politiky nebo nepřímo, 
ovlivněním výběru politiků. 
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Uprchlík jak je 
definován UNHCR 

9 

Dle podmínek Ženevské konvence, z roku 1951 je uprchlíkem osoba, 
která “má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů 
rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 
příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 
určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem 
ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí 
pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého 
dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která 
vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže 
vrátit.” 

Zdroj: Úmluva o právním postavení uprchlíků: 
http://www.unhcr.org /protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf, p. 14 
(28.08.2013) 

Stereotyp Stereotyp je zjednodušená a standardizovaná koncepce nebo obraz, 
která je společně vnímaná členy skupiny. Stereotypy můžou vznikat 
mezi menšinou a většinou navzájem, ale protože stereotypy jako 
takové nezohledňují individuální různorodost, vždy jsou překážkou 
úspěšné integraci. 

9

146 Kapitola 9: Glosář základních klíčových 
výrazů 
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