
Anti-bias je nový přístup k multikulturní výchově, který 
nad rámec objevování rozmanitosti přináší perspektivu 
moci ve společnosti a ukazuje, že jednotlivé části naší 
identity – jazyk, pohlaví, vzhled, povolání, vzdělání, zájmy 
– jsou ve společnosti různě hodnoceny a zvýhodňovány. 
Poskytuje nástroje, jak objevovat rozmanitost v sobě 
a ve svém okolí, a zaměřuje se na fenomén diskriminace 
– tedy neférového jednání a znevýhodnění osob, které 
je zdůvodněno tím, že někdo je „jiný“ než „normální“.  
Přístup je od 80. let rozvíjen v USA, Jihoafrické republice 
a Německu.  

Kurz je akreditovaný  č.j. MSMT 21 194/ 2013 – 1-447

Komu je seminář určen? 
Pedagogickým pracovníkům, pracovníkům volnočasových 
klubů, studentům VŠ a pracovníkům NNO. 

Kdy? 
Pátek (17. 10.) 10.00–17.30, sobota (18. 10.) 9.00–16.00

Kde? 
Centrum pro integraci cizinců – Nová půda, Karlínské 
nám. 7, Praha 8, 3. patro

Mezi konkrétní otázky semináře patří například: Jak 
pracovat s předsudky? Kdy vzniká diskriminace? Co dělat, 
když jsem svědkem diskriminace? Jaká je má role ve 
společnosti?

Co bude obsahem semináře? 
Seznámíme vás s východisky a základními principy 
přístupu Anti-Bias, představíme pedagogické cíle přístupu 
Anti-Bias, konkrétně: 

1) posílení vlastní identity
2) respekt k druhým
3) kritická reflexe předsudků a diskriminace
4) aktivizace jednání proti diskriminaci

K jednotlivým cílům představíme a vyzkoušíme konkrétní 
aktivity. Přístup staví na práci s vlastní zkušeností. 

Jaké jsou podmínky? 
Kurz je zdarma. Ubytování je finančně podpořeno 
z prostředků MŠMT. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů 
cestovné a stravu. Pro úspěšné absolvování semináře je 
nutné zúčastnit se dvoudenního kurzu v plném časovém 
rozsahu (16 hodin).

Zájemci o kurz hlaste se nejpozději do 5. 10. 2014  
na www.varianty.cz v sekci Naše nabídka/Kurzy.

Více informací alena.felcmanova@clovekvtisni.cz, 
tel. 778 402 764

Vzdělávací program VARIANTY, Člověk v tísni, o. p. s., 
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

Lektorský tým 
Alena Felcmanová M.A. pracuje jako koordinátorka 
interkulturního vzdělávání v programu Varianty 
společnosti Člověk v tísni. Jako lektorka se věnuje oblasti 
identity a práce s předsudky.

Mgr. Jana Randa pracuje jako metodička projektu „Síť 
multikulturních otevřených klubů“. Od roku 2007 školí 
v oblasti neformálního vzdělávání mládeže především pro 
AFS mezikulturní programy a Českou národní agenturou 
Mládež. 

VĚDOMÁ PRÁCE S PŘEDSUDKY     
ÚVOD DO PŘÍSTUPU ANTI-BIAS 
PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ A ŠKOLNÍ  
I MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGY
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