
Multikulturní aktivity v Londýnské

Školní vzdělávací program
Svobodná základní škola

Průřezové téma rozdelěno

k jednotlivým očekávaným výstupům a předmětům v rámci ŠVP

Kulturní diference Človék a společnost <. - ?. ročník

Lidské vztahy

Pravidelně při všech aktivitách školy, komunitní kruhy, třídnické aktivity, práce s třídním kolektivem, 
a.t.d.

Kultura ducha a těla - H. - I. ročník

Člověk a společnost - J. - K. ročník

Etnický původ
Kultura ducha a těla L. - M. ročník

Člověk a společnost - J. - K. ročník

Multikulturalita
Člověk a společnost J. - ?. ročník

Estetická výchova - <. - ?. ročník

Den jazyků
Pravidelná akce s rodiči

Seznámení se s různými státy

Různá témata, různé zkušenosti, různé zpracování

Galerie na schodech
Tradiční akce 9. ročníku - malba pláten dle volby žáků

Reprodukce dle zvolených předloh - volba žáka - zdůvodnění učiteli

Stopa odcházejících žáků

Fake news - v rámci předmětu ICT v K. ročníku

Práce s relevantností zdrojů informací

HOAX a jeho identifikace

Tvorba prezentací a dalších dokumentů s prvky fake news

Evaluovaná část

Ročníkové projekty
Komplexní projekt pro každý ročník jedinečný

Zapojení různých průřezových témat

Rozvoj klíčových kompetencí

Předpoklady funkčnosti plánu
na Londýnské

Otevřenost ped. pracovníků

Kultura školy

Tradiční akce

Spolupráce s rodiči Využít jejich zkušeností a různého původu

ŠKolní parlament - děti rozhodují o charitativních akcích

Podpora vedení školy

Roční systém plánování vzdělávacích aktivit

Komunitní škola

Kde lze multikulturní přestupy indentifikovat
Strukturované

Výuka

Přednášky

Exkurze

Debaty

Zájezdy

Projekty - Erasmus +

Vybrané programy MPPŠ (adopce na změnu, moje role v kolektivu atd...)

Nestrukturované
Spolužáci  a jejich rodičeNapříklad národnosti a jejich kultury, orientace,, různé sociální a ekonomické vrstvy

Učitelé

Filozofie školy

Pozitivní postoj pedagogů a vedení školy k multikulturalitě

Dynamický a stále probíhající proces

Školní vzdělávací program

Etický kodex pedagogického pracovníka Londýnské

Vzdělávací proces

Roční systém plánování

"běžná" každodenní výuka

Projekty dlouhodobé i krátkodobé

Mimoškolní akce a aktivity

Školní družina

Zájmové kroužky

Průřezová témata nejsou formalitou

Cíle plánu

Sumarizovat co se v rámci multikulti na škole děje

Ukázat na nové možnosti v rámci MK

Uskutečnit alespoň jednu novou aktivitu 

Rozvíjet kompetence dětí

Školní parlamentV rámci výtěžků z Vánočních trhů školní parlament rozhoduje o příspěvku na charitu (Afrika, Střední amerika....

Koncerty etnické hudby L. ročníku
Pravidelné opakované návštěvy koncertů

Romská hudba, africká hudba, indiánská hudba atd..

Evaluovaná část plánu

Celým systémem prostupuje 
prožitý postoj, 
který pak lze 

předávat a sdílet.

Kontakty mezi sociálními prostředími
kde se multukulturalita 

nejčastěji přirozeně odehrává

Rodiče

Škola - zaměstnanci, žáci, absolventi

Vstupující organizace

Obec

Neziskové organizace

Erasmus

Meziškolní soutěže

Lektoři jazyků

Držíme krok...reg.č. CZ.EF.G.HIE.EE.EJK_EEKEEEEEME


