
NABÍDKA
VZDĚLÁVÁNÍ

PRO VYUČUJÍCÍ A STUDUJÍCÍ



NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Odbornost - nabízeným tématům se věnujeme na odborné úrovni.

Zastoupeny jsou pohledy z oborů práva, sociální práce,

společenských věd, psychologie, mediálních studií a vzdělávání
Zkušenost -  dlouhodobě se věnujeme vzdělání odborné veřejnosti,

nejčastěji sociálním pracovníkům a pracovnicím, Policii ČR,

vyučujícím. Pravidelně publikujeme odborné publikace nebo
vzdělávací materiály.

Jedinečnost - nabízené kurzy jsou úzce zaměřeny s ohledem na

naši odbornost. Díky úzkému zaměření nabízíme i kurzy, které
realizujeme pouze my.

Profesionalitu - zaručujeme profesionální přístup ke všem složkám

vzdělávacího programu – praxe v oblasti předsudečného násilí přes
tvorbu vzdělávacích materiálů po realizaci jednotlivých seminářů  

 a lekcí. Všichni lektoři a lektorky mají ve školení praxi.

Vážené vedení škol,
Vážení metodici a metodičky prevence,

Vážení vyučující,
 

dovolujeme si vám předložit nabídku vzdělávacího programu
realizovaného In IUSTITIA, o.p.s. Vybrat si můžete kurzy zaměřené          

na další vzdělávání pedagogických pracovníků či určené pro žáky         

a žákyně, studenty a studentky. Společným tématem všech lekcí je
prevence projevů nenávisti ve školním i mimoškolním prostředí               
a podpora role aktivního svědka jako významná součást této
prevence.

 

Nabízíme:

 

Níže uvádíme stručný popis jednotlivých kurzů, včetně časové dotace
a ceny kurzu. Věříme, že si z naší nabídky vyberete kurz, který bude
vyhovovat vašim potřebám či potřebám vašich
studentů i celé školy.



Témata jednotlivých kurzů lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií.
 

Předsudečné násilí (základní pojmy, projevy, právo, co dělat, když)
Předsudečné násilí je jednání motivované předsudky nebo nenávistí
namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu
života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci, kdy si útočník
vybere oběť a útočí na ni na základě svých předsudků a nesnášenlivosti
vůči určité skupině, kterou napadený v očích útočníka zastupuje.

 

Projevy předsudků (např. rasismu, antisemitismu, homofobie)
Předsudky jsou předpojaté postoje, které se nezakládají na zkušenosti.
Předsudky pomáhají člověku orientovat se ve světě. Mohou být však    

 v rozporu s realitou. Projevy negativních předsudků, především
takových, které se týkají určitých etnických, národnostních či
sociálních skupin, mohou významně ovlivnit dynamiku skupiny                

ve škole a vést ke konfliktům.

 

Role aktivního svědka (jako prevence projevů nenávisti a šikany)
Efekt přihlížejícího (z angl. bystander effect) je jedním z dobře
prokázaných objevů sociální psychologie. V mimořádné situaci
zmírňuje přítomnost ostatních svědků motivaci pomoci. Převzetí role
aktivního svědka je opakem efektu přihlížejícího a může zásadně
ovlivnit vývoj mimořádné situace.

Motto: „Nakonec si nebudeme pamatovat slova svých nepřátel, ale
ticho svých přátel."
Martin Luther King
 

Škola a bezpečí
Škola je pro žáky/žákyně, studenty/studentky významným sociálním
prostředím. K nastavení dobrého, motivujícího pracovního,

vzdělávacího a výchovného klimatu ve škole přispívái zajištění
bezpečnosti.

HLAVNÍ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ



 

Multikulturní výchova: předsudky, projevy nenávisti a aktivní svědek
 

Interaktivní seminář rozvíjí kompetence vyučujících potřebné k zapojení
multikulturní výchovy do výuky. Je zaměřen především na odhalování               
a prevenci projevů předsudků v chování a podporu prodemokratických
občanských postojů ve škole. Seminář se skládá ze 4 tematických bloků: 

1) multikulturní výchova ve škole,

2) předsudky a stereotypy,

3) projevy nenávisti,
4) aktivní svědek.

 

Každý blok obsahuje 

A) lektorský vstup, 

B) odzkoušení výukové aktivity, 

C) fázi zpětné vazby, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. 

 

Školí 2 lektorky. Součástí semináře je představení vzdělávacího
materiálu „Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu.

Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek.“ Materiál bude
poskytnut všem účastníkům a účastnicím.

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH,
ŠKOLNÍCH METODIKŮ A METODIČEK
PREVENCE

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin
 

Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)
 

*Při objednávce semináře školou pro celou
skupinuplatí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7
osob.



Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů
nenávisti - Příběh pamětníka druhé světové války
 

Lekce je navržena v souladu s požadavky RVP programů a rozvíjí
kompetence vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy
a výchovy v demokratického občana.

 

Lekce je zaměřena na téma druhé světové války a holocaustu. Otevírá
problematiku aktivního postoje a hrdinství. Představí koncept role
aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti (případně šikany)                 

ve škole. Účastníci a účastnice obdrží didakticky zpracované materiály –

krátká videa s příběhy osob, které zaujaly aktivní postoj, doplněné                 

o metodický list - připravené pro použití ve výuce. Protagonistou videoklipu
je pamětník druhé světové války Pavel Vranský, který se tváří v tvář
nacistickému režimu rozhodl zapojit do boje  za demokratickou Evropu         

a vstoupil jako mladík židovského původu do spojenecké armády. Ukázku
videa můžete zhlédnout zde.

 

Pavel Vranský
„I když jsem měl tisíckrát možnost zůstat v zahraničí, nikdy jsem to
neudělal“ 
Pavel Vranský se narodil v roce 1921 v Lipníku nad Bečvou, dětství prožil            
na Ostravsku. Studoval gymnázium a učil se na mlékařsko-sýrařské škole.                 

V roce 1939 odešel z Československa (stejně jako jeho otec a bratr)                 
a vstoupil do Spojenecké armády. Prodělal výcvik u československé
vojenské jednotky a zúčastnil se několika významných bojů vč. boje           

 u Tobruku. Později se přihlásil k americkému protiponorkovému letectvu.

Jeho bratr žije v Izraeli, matka zemřela v koncentračním táboře. Je
nositelem řady britských i českých vyznamenání. Pavel Vranský zemřel 24.

6. 2018 ve věku 97 let.
 

Časová dotace: 2 vyučovacích hodiny
 

Cena: 600 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH,
ŠKOLNÍCH METODIKŮ A METODIČEK
PREVENCE

http://youtu.be/Psi0RwU2Cj8


Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti -
Příběh novináře bojujícího s rasismem
 

Lekce je navržena v souladu s požadavky RVP a rozvíjí kompetence

vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy, mediální
výchovy a výchovy v demokratického občana. Lekce je zaměřena na téma
médií a projevů rasismu. Otevírá problematiku aktivního postoje proti
projevům nesnášenlivosti na internetu. Zapojuje otázky novinářské etiky         

a šíření zpráv v médiích. Představí koncept role aktivního svědka jako
prevence projevů nenávisti (případně šikany) ve škole. Účastníci a účastnice
obdrží didakticky zpracované materiály – krátká videa s příběhy osob, které
zaujaly aktivní postoj, doplněné o metodický list - připravené pro použití          
ve výuce.

 

Protagonistou videoklipu je novinář Patrik Banga, který aktivně vystupuje
proti projevům rasismu ve veřejném (především online) prostoru. Ukázku
videa můžete zhlédnout zde.

 

Patrik Banga
Patrik Banga se narodil roku 1982 na pražských Vinohradech. Své dětství
prožil v muzikantské rodině na Žižkově. Od roku 1996 se svým bratrem
Radoslavem působil v kapele Syndrom Snopp, později s ním zakládal
kapelu Gipsy.cz. Hudbě se dnes věnuje spíše okrajově, jako člen kapely Trio
Romano. Pracoval jako koordinátor humanitární pomoci pro Romy vyhnané
z Kosova, streetworker. Věnoval se projektům vztahujícím se          k tématu
Romů a uprchlíků. Je novinář, byl reportérem České televize          a nyní je
hlavním administrátorem blogu na iDNES.cz. 
 

Časová dotace: 2 vyučovacích hodiny
 

Cena: 600 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH,
ŠKOLNÍCH METODIKŮ A METODIČEK
PREVENCE

http://youtu.be/8-QzJdoQx1k


Předsudečné násilí a odpovědnost školy
 

Lekce představí problematiku předsudečného násilí v kontextu školy,

ilustruje jeho formy a projevy a dopad na jednotlivce a kolektiv. Popíše
právní rámec vztahující k rasistickým či neonacistickým projevům a z něj
vyplývající práva a povinnosti školy. Lekce rozvíjí dovednosti, jak rozpoznat
násilí z nenávisti ve školním kolektivu. Školí právník/právnička.
 

Časová dotace: 3 vyučovacích hodiny
 

Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

 

Předsudky, stereotypy, předsudečné násilí a aktivní svědek - online
kurz
 

Kurz je navržen tak, aby vyhovoval časovým potřebám účastníků a účastnic.

Je rozvržen do 4 tematických celků. Účastníci a účastnice kurzu obdrží
vždy jednou týdně texty, video ukázky a další materiály, které budou
průběžně studovat a konzultovat. Požadavkem na splnění kurzu je
odevzdání 1 písemně zpracovaného úkolu a úspěšné složení závěrečného
testu. Komunikace s lektorkou bude probíhat emailem či při pravidelných
setkáních na Skype.
 

Časová dotace: 4 týdny
 

Cena: 950 Kč/os.

*Seminář je realizován pro skupinu 7 osob.

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH,
ŠKOLNÍCH METODIKŮ A METODIČEK
PREVENCE



Bezpečně online - užívání online zdrojů
 

Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí
problematiku bezpečného užívání online zdrojů. Je zaměřená především
na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma tzv. hoaxů                 

s poškozujícím obsahem a na konkrétních příkladech ukáže, jak ověřovat
důvěryhodnost zdrojů a rozpoznat nenávistné projevy (včetně popírání
holocaustu) na internetu. 
 

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
 

Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

 

Bezpečně online - komunikace na internetu
 

Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí
problematiku bezpečné komunikace na internetu. Je zaměřená především         

na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma kyberšikany a poskytne
tipy  pro bezpečný pohyb v online prostoru.
 

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
 

Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

 

Dítě jako oběť a svědek trestné činnosti
 

Lekce je zaměřena na problematiku trestné činnosti týkající se dětí.
Představí právní rámec práv dítěte a zákonných zástupců. Na konkrétních
příkladech vysvětlí specifika přístupu k oběti.
 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
 

Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Při objednávce semináře školou pro celou skupinu platí skupinová cena.

** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH,
ŠKOLNÍCH METODIKŮ A METODIČEK
PREVENCE



Předsudečné násilí týká se i mě?
 

Lekce představí problematiku předsudečného násilí a ilustruje jeho formy 

 a projevy. Studenti a studentky pracují s příběhy osob, jež se setkaly            

s rasismem, xenofobií či homofobií. Lekce je zakončena příklady, co dělat      
v případech, setkáme-li se s násilím z nenávisti a částečně se věnuje                 

i tématu šikany.
 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
 

Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

 

Předsudky, stereotypy a aktivní svědek
 

V lekci žáci a žákyně vysvětlí pojmy předsudek a stereotyp, ilustrují jejich
projevy a uvedou příklady dopadu na mezilidské vztahy. Navrhují řešení
konfliktů vzniklých v důsledku projevu předsudků. Lekce je interaktivní,
zaměřená především na hodnotovou a postojovou složku učení                
a komunikativní
kompetenci
 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
 

Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

 

 

 

Bezpečně online – komunikace na internetu
 

Lekce je zacílena na uživatele internetu, především sociálních sítí.                
Na konkrétních příkladech ukáže rizika sdílení informací v online prostoru
a představí zásady bezpečného pohybu v online prostoru.
 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
 

Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu)

*Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob.

LEKCE PRO ŽÁKY/KYNĚ,
STUDENTY/STUDENTKY



Kurz pro vyučující, školní metodiky a metodičky prevence
 

Individuálně prostřednictvím přihlašovacího formuláře - Formulář                 
s vypsanými termíny naleznete na odkazu na webové stránce In IUSTITIA              

v sekci Vzděláváme - Vyučující a studující
 

Skupinově za školu - objednat jakýkoli seminář pro skupinu pedagogických
pracovníků a pracovnic za celou školu můžete zasláním emailu Kateřině
Baňacké (kontakt na poslední straně)

Při objednávkách pro větší skupiny z jedné školy bude navržena skupinová
cena.

 

Lekce žáky, žákyně, studenty, studentky
 

Jakoukoliv lekci lze objednat zasláním e-mailu Kateřině Baňacké (kontakt

na poslední straně).

 

JAK KURZ OBJEDNAT

JAK KURZ ZAPLATIT

na účet In IUSTITIA č. 2900264828/2010. 

variabilní symbol uveďte 1415. 

do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka/účastnice
případně školy, která kurz objednala pro skupinu.

Účastnický poplatek za vybraný kurz prosím zašlete předem – nejpozději
týden před konáním kurzu:

 

 

PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTI
NA KURZECH
Všechny podmínky přihlašování a účasti na kurzech jsou uvedené                 

na našich internetových stránkách.  Objednávkou či přihláškou je berete              

na vědomí a od této chvíle jsou závazná pro nás i Vás.

 

https://www.in-ius.cz/vzdelavame/
https://www.in-ius.cz/vzdelavame/podminky-prihlasovani-a-ucasti-na-kurzech/


Individuálně prostřednictvím přihlašovacího formuláře - Formulář                 

s vypsanými termíny naleznete na odkazu na webové stránce In IUSTITIA              

v sekci Vzděláváme - Vyučující a studující

Skupinově za školu  - objednat jakýkoli seminář pro skupinu

pedagogických pracovníků a pracovnic za celou školu můžete zasláním
emailu Kateřině Baňacké (kontakt na poslední straně)

Kurz pro vyučující, školní metodiky a metodičky prevence
 

 

Při objednávkách pro větší skupiny z jedné školy bude navržena
skupinová cena.

 

Lekce žáky, žákyně, studenty, studentky
 

Jakoukoliv lekci lze objednat zasláním e-mailu Kateřině Baňacké (kontakt

na poslední straně).

 

JAK KURZ OBJEDNAT

JAK KURZ ZAPLATIT

na účet In IUSTITIA č. 2900264828/2010. 

variabilní symbol uveďte 1415. 

do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka/účastnice
případně školy, která kurz objednala pro skupinu.

Účastnický poplatek za vybraný kurz prosím zašlete předem – nejpozději
týden před konáním kurzu:

 

 

PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTI
NA KURZECH
Všechny podmínky přihlašování a účasti na kurzech jsou uvedené                 

na našich internetových stránkách.  Objednávkou či přihláškou je berete              

na vědomí a od této chvíle jsou závazná pro nás i Vás.

 

https://www.in-ius.cz/vzdelavame/
https://www.in-ius.cz/vzdelavame/podminky-prihlasovani-a-ucasti-na-kurzech/
https://www.in-ius.cz/vzdelavame/podminky-prihlasovani-a-ucasti-na-kurzech/


 

Kateřinu  Baňackou
katerina .banacka(zavinac) in- ius .cz

773  177  844
www . in- ius .cz

V případě zájmu jsme ochotni vytvořit vzdělávací kurz na klíč dle
Vašich potřeb.

 

V případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte:

 

 

 

NENAŠLI JSTE, CO JSTE
HLEDALI?


