Třetí

vzdělávací

den pro

žáky

základních

škol

v Domě

národnostních menšin:
Diskuze o kresbách dětí na téma „Co znám z romské historie“
a „Jak žije rodina mého spolužáka“
83 dětských obrázků s tématy „Co znám z romské historie“a „Jak žije rodina mého
spolužáka“ hrálo hlavní roli třetího vzdělávacího dne pro žáky základních škol. Mezi přítomnými
žáky bylo mnoho dětí autorem vystavené kresby. Děti se zájmem diskutovaly o svých dílech
s Ladislavem Goralem, odborníkem na romskou kulturu a historii z neziskové organizace ROM
Praha, a Ivetou Demeterovou, redaktorkou Českého rozhlasu.
Vzdělávacího dne pro žáky základních škol se účastnilo 76 účastníků. Z Prahy 5 přijely děti
ze ZŠ praktická a speciální Pod radnicí, ZŠ a MŠ Grafická, ZŠ Kořenského. Z Prahy 7 se
účastnila ZŠ Letohradská. Z diskuze s dětmi vyplynulo, že inspiraci pro svoje kresby čerpaly
z různých zdrojů – z rodiny, od kamarádů Romů i ze vzdělávacích dnů pro žáky základních škol,
kterých se účastnily.
Účastnící vzdělávacího dne si mohli prohlédnout obrázky, které jsou vystaveny galerii
Domu národnostních menšin. Každý z přítomných se mohl zapojit do hlasování o cenu dětského
obecenstva. Tuto cenu získal obrázek s názvem „Kráska“, kterou společně nakreslily dvě žákyně
ze ZŠ Kořenského. Zároveň se vyhlásily výsledky hodnocení soutěže odbornou porotou.
Odborná porota ocenila 7 obrázků v kategoriích „Co znám z romské historie“, „Jak žije rodina
mého spolužáka“ a „zvláštní cenu poroty“.
Výtvarná soutěž a vzdělávací dny se konaly v rámci projektu I am Roma: Changing
Mindsets. Tyto akce ukázaly, že diskuze s dětí s odborníky a ukázky příkladů úspěšných Romů
přispívají k rasové toleranci a bourání stereotypů vůči Romům. Koordinátorem aktivit v ČR je
Evropská rozvojová agentura. Na realizaci projektu spolupracují Magistrát hl. m. Prahy, Dům
národnostních menšin, o.p.s., nezisková organizace ROM Praha a Úřad Městské části Praha 5.
Obrázky z výtvarné soutěže, které nakreslili žáci 6. – 9. tříd základních škol, byly vystaveny
v galerii Domu národnostních menšin do konce června 2012. Projekt I am Roma: Changing
Mindsets je financovaný z grantu Evropské komise.

