
Nezáleží odkiaľ si, ale kým budeš 
 
 
V rámci programu Úradu vlády Slovenskej republiky "Kultúra národnostných menšín 2014"  
realizujeme  školský projekt: "Nezáleží odkiaľ si, ale kým budeš". 
 
Projekt "Nezáleží odkiaľ si, ale kým budeš" je zameraný na podporu a organizovanie edukačných 
aktivít zameraných na výchovu žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania k právam národnostných 
menšín a etnickej skupiny prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia. Problematika 
ľudských práv je priamo prepojená s akceptáciou práv národnostných menšín a etnických skupín, 
dôležitosť kladieme na multikultúrnu výchovu. Zameriavame sa na Prešovský kraj a jeho rómske 
etnikum. Cieľom projektu je zabezpečiť orientáciu žiakov základnej a strednej školy v oblasti práv 
národnostných menšín a etnických skupín, poukázať na možnosti ich aktívneho uplatnenia                                   
v každodennom živote. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu žiakov  základných a stredných škôl, 
ktorí často v tomto veku nepoznajú odpovede na  mnohé otázky týkajúce sa ľudských práv, 
multikulturalizmu, etnickej a kultúrnej identity. Našim úsilím je dosiahnuť u žiakov správne 
pochopenie princípov spolužitia rôznych etník na národnostne a etnickom zmiešanom území. V rámci 
projektu spracujeme odorné témy - Socializácia, Deviácia, Sociálne skupiny a ich pozícia, Ústava SR, 
Základné práva a ľudské práva, Súčasná demokracia a pod., pripravíme pracovné listy, prezentácie. 
Projekt bude pokračovať aj v nasledujúcom období po jeho ukončení. Výsledky projektu budeme 
implementovať do vyučovacích predmetov Regionalistika, Umenie a kultúra, Dejepis, Občianska 
náuka, Právo, Psychológia, Minimum občana EÚ a stanú sa súčasťou obsahových štandardov 
Školského vzdelávacieho programu školy aj v ďalších školských rokoch. Do budúcna uvažujeme 
pokračovať v ďalších aktivitách - detailnejšie rozpracovať tému multikultúrnosti, ľudských práv, 
pokračovať vo výskume historických prameňov rómskeho etnika, rozvíjať spoluprácu s vládnymi                         
a mimovládnymi organizáciami, spoznávať špecifikum tohto etnika a vyzdvihovať ich pozitívne 
stránky. 
 

Termín realizácie projektu:  2.4.2014 - do 14.12.2014 

 

Aktivity projektu: 
1) ) bádateľská činnosť zameraná na vyhľadávanie historických prameňov rómskeho etnika v regióne, 
prieskum historických prameňov o rómskom etniku v regióne - osídľovanie územia, zvyky, tradície, 
obyčaje, identita a pod. 
2) spracovanie dostupných historických prameňov - metóda komparácie, kritická analýza 
3) implementovanie do vyučovacieho procesu metódou interaktívneho učenia, použitím kognitívnych 
a výkladovo - ilustratívnych metód, heuristickej metódy, zážitkových metód, brainstorming 
4) tvorba pracovných listov a prezentácií - výklad, prednáška, kritická analýza a pod. 
5) workshopy a sprístupnenie materiálov žiakom školy 
 
Výstupy projektu:  pracovné listy, prezentácie v predmetoch Dejepis, Občianska náuka, Psychológia, 
Právo, Minimum občana EÚ, Umenie a kultúra a pod. - interné učebné pomôcky k problematike 
ľudských práv, národnostných menšín a etnickej skupiny. 
 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín". 

 


