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osvojování interkulturních kompetencí V rámci studia
učitelství

Zahájení projektu:

Ukončení projektu:

17.5.2013

30. 9. 2014

Účastníci:

o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ved.oucí partner) .

o Universitát Passau

Rozpočet: 2 756,00 €

Popis projektu:

Projekt nabídl studentům učitelství na Pedagogické fakultě V Českých
Budějovicích a Univerzitě Passau možnost získat již během řádného studia
dostatečné teoretické znalosti z oblasti interkulturní komunikace a

interkulturního učení a ověřit si přímo během partnerských setkání a hospitací na
školách v Č. Budějovicích a v Pasově své interkulturní kompetence. Seminární
aktivity realizované na obou univerzitách, návštěva základních a středních škol,
analýza absolvované výuky na nich a krátké vlastní referáty a podněty pro
pedagogickou praxi - to vše studentům obou univerzit umožnilo praktické
seznámení se s českými a německými kulturními standardy, intenzivní prožitek
jiné než vlastní kultury a její reflexi. Cílem projektu bylo, aby se studenti naučili
přiměřeně reagovat na interkulturní odlišnosti žákŮ, se kterými se budou při
výkonu svého povolání neustále setkávat, aby si osvojiti dovednost připravovat
zajímavou výuku nejen pro žáky české či německé, ale i pro žáky s odlišným
mateřským jazykem, aby získali dostatečnou informaci pro začleňování těchto
žáků do běžných tříd. Projekt tak aktuálně reagoval na novou situaci v českém i
bavorském školství způsobené migrací obyvatelstva, kdy do škol přicházejí stále
častěji žáci z různých zemí světa. Učitelé však nejsou na novou situaci dostatečně
připraveni' Nedokáží tyto žáky integrovat, neumí adekvátně řešit situace, k nimž
dochází v heterogenně složených třídních kolektivech, neumí citlivě reagovat na
odlišné kulturní zvyklosti zahraničních žákŮ, cítí se mnohdy danými úkoly
přetíženi' Ukazuje se, Že první krok k interkulturnímu vzdělání učitelů je nutné
realizovat již v rámci jejich vysokoškolského studia a tento projekt se stal jednou
jeho součástí. Na závěr projektu Vypracovali studenti obou univerzit spolu se
svými pedagogy společnou projektovou zprávu, kterou publikovali pod německým
i českým lsBN.


