
Základy interkulturní práce 
a interkulturní komunikace 

na školách

MÍSTO KONÁNÍ: 
– Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
– Komunitní centrum InBáze, z. s., Legerova 357/50, Praha 2

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ  

Přihlášku lze vyplnit pod tímto odkazem  
do 14.7.2021. Pro více informací o kurzu 
vč. možnosti přihlášení se obraťte 
na níže uvedené kontakty: 

Mgr. Natallia Allen 
Koordinátorka kurzu
E-mail: allen@inbaze.cz 
GSM +420 733 785 680 

Anna Darašenka
Koordinátorka kurzu
E-mail: darashenka@inbaze.cz 
GSM + 420 777 190 633 

InBáze, z. s. Vás srdečně zve na vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod názvem 

ZÁKLADY INTERKULTURNÍ PRÁCE 
A INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE NA ŠKOLÁCH

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ 
Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří:
– mají zájem o téma interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách (MŠ, ZŠ, SŠ); 
– chtějí prohloubit své znalosti v oblasti problematiky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským 
   jazykem (OMJ), včetně psychologických dopadů migrace na děti a dospívající;
– chtějí získat základní dovednosti v oblasti mediace, vyzkoušet vybrané techniky komunitního tlumočení 
   a osvojit si základní poradenské dovednosti; 
– mají dobrou znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2

CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM KURZU
– praktické a aktuální znalosti a dovednosti v oblasti práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, 
   jejich rodinami a dalšími aktéry ve vzdělávání; 
– odbornou individuální či skupinovou metodickou podporu v průběhu trvání kurzu i po jeho absolvování; 
– po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování DVPP

TERMÍN VÝUKY: 
Časová dotace kurzu činí celkem 80 hodin. Z toho 50 hodin tvoří prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe 
absolvovaná ve vybrané mateřské, základní nebo střední škole. 

Kurz proběhne v období 24. 8. 2021 až 13. 11. 2021 (závěrečná zkouška). Prezenční výuka se bude konat 
v níže uvedených termínech (v případě zhoršení epidemiologické situace online přes platformu ZOOM): 

24. 8. | 26. 8. | 27. 8. | 28. 8. | 15. 9. | 16. 9. | 18. 9. | 29. 9. | 30. 9. | 02. 10. 2021
Většinou odpoledne, v sobotu celý den.

Podrobné informace o harmonogramu kurzu naleznete 
na webových stránkách 
https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg7IevcyD84URxrmb0WNmA1j4BeEu1UFQ9MzA00Nj-0mebPg/viewform
https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/

