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v Európe 

Kultúrna identita vyrastá z kultúrneho povedomia a môžeme ju charakterizovať ako 

komplexnú predstavu o vlastných kultúrnych zvláštnostiach a o svojom zaradení do určitého 

kultúrneho spoločenstva. Tolerancia zase znamená rešpektovanie odlišného presvedčenia, iných 

názorov, znášanlivosť, trpezlivosť. S pojmom tolerancia sa v súčasnosti veľmi často stretávame 

nielen v bežnej medziľudskej komunikácii a v médiách, ale stáva sa čoraz hmatateľnejšou 

a nástojčivejšou v súčasnej Európe čeliacej obrovskej vlne prisťahovalectva. Tolerancia by mala 

byť súčasťou života každého človeka, mala by mu zabezpečovať plnohodnotný život v spoločnosti 

iných ľudí, z ktorých každý je rozdielny a tým pádom jedinečný. No je tomu skutočne tak? 

Stretávame sa dnes s toleranciou v pravom slova zmysle, s rešpektovaním odlišnosti iných ako 

prirodzenej súčasti ich existencie?  

Hlavnou myšlienkou projektu je vyjadriť prostredníctvom umeleckých aktivít 

odmietavý postoj ku všetkým formám rasovej, náboženskej a národnostnej diskriminácie 

a xenofóbie.  

Umenie je médiom odovzdávania informácií o kultúre národa, jeho mentalite, spôsobe 

života, tradíciách a hodnotách. Samotná cesta k stvárneniu tejto témy môže byť rozmanitá. 

Študentské výstupy môžu byť literárne, alebo textovo-obrazové prezentácie vo forme PowerPoint 

prezentácií, možno tiež použiť rôzne formy umeleckých vyjadrovacích prostriedkov (výtvarné, 

divadelné, hudobné, ...) čo umožní  rôznorodosť prezentácií jednotlivých partnerských inštitúcií. 

Cez uvedomenie si národnej kultúrnej identity účastníkov nášho projektu chceme dospieť k 

tolerancii medzi národmi a ich kultúrami. 

Naši zahraniční partneri 

Prievidza, Slovensko – hlavný koordinátor projektu 

Niort, Francúzsko 

Statte, Taliansko 

Palermo, Taliansko 

Maassluis, Holandsko 

Diss, UK 

Serres, Grécko 

Aký má projekt význam pre študentov? 

 zdokonalenie jazykových schopností 

 zdokonalenie komunikačných schopností a prezentácie na verejnosti 



 prehĺbenie znalostí o krajinách Európy 

 prehĺbenie znalostí o súčasnej situácii v Európe, snaha porozumieť problémom migrantov 

a hľadať riešenia pomoci  

 zlepšenie praktických zručností s použitím IKT technológií (vytvorenie webovej stránky, 

komunikácia cez Facebook, a iné siete, videokonferencie a pod.) 

 zdokonalenie praktických znalostí s používaním e-Twinningu 

Výsledky našej projektovej práce budú 

 záverečný katalóg projektu:  foto + text o spoločnej práci a stretnutiach so všetkými 

zúčastnenými partnermi) 

 Videoprezentácie (študentské filmy, videoklipy, divadelné a scénické stvárnenia témy) 

 Power point prezentácie – výber najlepších PPPrezentácii študentov z každej partnerskej školy 

(cca 30 kusov – predpokladáme 3 – 5 špičkových výstupov jednotlivých študentov, alebo 

skupín študentov z každej partnerskej školy). Tento materiál bude pripravený v anglickom 

jazyku, takže bude rovnocenne a hneď použiteľný na všetkých školách. Zároveň s odbornými 

vedomosťami sa žiaci prirodzene budú zdokonaľovať v anglic. jazyku. 

Kam pocestujú študenti? 

 marec 2017 – Serres, Grécko 

 máj 2017 – Statte, Taliansko 

 október 2017 – Maasluis, Holandsko 

Všetky partnerské školy prídu k nám v júni 2018 – Prievidza, Slovensko 

Okruhy tém jednotlivých prezentácií 

 Rozmanitosť kultúr na Slovensku (v Taliansku, v Grécku, v Anglicku, v Holandsku, vo 

Francúzsku) – každá partnerská krajina predstaví svoje špecifické prostredie. 

 Predsudky a stereotypy ako ich poznáme.  

 Sme schopní rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí?        (rozvoj 

poznania tradičných i nových kultúr a subkultúr v našom okolí, akceptácia kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania 

a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti) 

 V čom sme si podobní? (pomocou komunikácie medzi jednotlivými partnermi dospieť 

k prepojeniu názorov a hľadania spojitostí, súvislostí a styčných bodov v ponímaní kultúrnej 

identity a spoločných európskych kultúrnych a historických koreňov) 

 Integrácia áno? Alebo nie? ( rozvíjať zmysel pre spravodlivosť, toleranciu a solidaritu) 

 Aká bude naša spoločná Európa? ( vízie do budúcnosti, pozitívny prínos rozmanitosti,...) 


