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Pořádá Klášter Pražského Jezulátka
Pro 4. - 5. třídy ZŠ | 2 hod.

Lidé z celého světa

Program je určený pro třídy, které absolvovaly program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka nebo
Hádanky Pražského Jezulátka. Skrze interaktivní hru budou žáci vedeni k zamyšlení nad tím, co mají lidé z různých zemí
světa společného a odlišného, zda mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z různých zemí světa
a uvědomí si odlišnosti životních podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem, překračování
stereotypů i přijetí určité odpovědnosti každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Žáci budou
též vedeni k ocenění setkání s druhým člověkem, k zamýšlení se nad hodnotami, které naše společnost vnímá jako
pozitivní, a k podpoře zdravého sociálního životního stylu. Program pracuje s mapou světa a rozvíjí týmovou spolupráci.

Za šest let se po Stopách u Pražského Jezulátka
vydalo více než 5 700 dětí a proběhlo více než 270 programů
Ohlasy učitelů:
“Velice přínosný program. Žáci interaktivní formou zažili a diskutovali o náročných situacích a tématech týkajících se multikultury. Program se mi velice líbí.”|“Program byl velmi přínosný a záživný. Seznámil žáky s celosvětovou problematikou
chudoby a potřeby umět pomáhat. Orientace na mapě, odlišnost lidí (rasová, zdravotní postižení, sociální). Program předčil mé očekávání, výborně připravené (pracovní materiály a potřeby, vychází ze skutečného života, znalost praxe práce s
dětmi). Velká pochvala všem - milým a vstřícným lektorům, i těm, kteří se na přípravě programu podíleli.“|“Skvělá práce.
Děti měly možnost zamyslet se nad různými osudy lidí. Přemýšlely nad růzností světa. S programem jsem byla velice spokojená. Podpora kooperace, zajímavá témata, podpora sounáležitosti s lidmi kolem sebe.“

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021“.

