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Úvod 
  

  

Hlavné ciele projektu: 

  

Projekt sa zaoberá situáciou menšín v Európe, s osobitným zreteľom na židovskú 

menšinu a odkazuje na situáciu tejto menšiny vo vybraných európskych 

krajinách.   Židovská menšina je akýmsi príkladom, ktorého širšia a podrobnejšia 

diskusia je východiskovým bodom pre ilustráciu situácie a postavenia iných 

národnostných a etnických menšín, porovnanie ich situácie v rámci jednej krajiny 

a   ktoré boli pokryté výskumom (Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, 

Španielsko, Rakúsko). predpoklady w ere, že založené na písomných 

dokumentoch materiály a pokyny ich používajú obidva spôsoby: pri analýze situácie 

židovskej menšiny v danej krajine ju porovnávajte s inými menšinami, najmä s 

najpočetnejšou v danej krajine;  porovnať situáciu židovských menšín v jednotlivých 

krajinách z pohľadu hostiteľskej krajiny a zástupcovia menšín. Ďalším inovatívnym 

aspektom nášho projektu je digitálna verzia prezentovaných vzdelávacích 

materiálov vo forme filmov (prednášky / rozhovory atď.), nie iba text. Produkty 

projektu budú kdispozícii online, takže môcť byť použitý ako súčasť učebných 

osnov a zahrnuté do vzdelávacej ponuky iných mimovládne organizácie, vzdelávacie 

alebo self vzdelávacie inštitúcie. 

 

Všeobecné ciele projektu:   

1   - podpora myšlienky tolerancie   

2   - bližšie sociálne väzby   

3   - spájanie kultúr   

4   - historické a medzikultúrne vzdelávanie   

5   - budovanie sociálneho kapitálu účastníkov 

  

Podrobné ciele projektu: 

1   - vzájomná znalosť zástupcov rôznych kultúrnych zázemí (židovská menšina, 

titulárny národ a iné menšiny)   

2   - sociálna integrácia okolo spoločného miesta bydliska   

3   - zdôraznenie spoločnej histórie   

4   -   zlepšovanie vedomostí o judaizme, histórie a kultúru Židov medzi účastníkmi  

5   - rozvíjanie medziľudských zručností medzi účastníkmi 
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Nehmotné výsledky projektu: 

- zvyšovanie vedomostí o menšinách a ich postavenie medzi väčšinovými a 

titulárnymi krajinami ("hostiteľská spoločnosť") 

- zvyšovanie povedomia o hrozbách vyplývajúcich z diskriminačných politík a činností 

- zvyšovanie úrovne tolerancie a porozumenia menšín a otvoreného postoja voči 

ostatným 

- nepriame zvýšenie využívania IKT vďaka digitálnej forme produktov projektu 
  
  
Výsledky vzdelávania: 

1) Pre účastníkov: 

- zvyšujúca sa tolerancia voči iným národom, kultúram a   krajiny , ako aj rozvoj 

a reflexívny, kritický postoj k vlastným tradíciám, histórii a štátnej politike 

- zvýšená   správa z rozmanitosť, dedičstvo a kultúru vybraných   európske krajiny a 

ich obyvateľov vrátane   menšinových skupín   prostredníctvom ich lepších vedomostí 

-   zvyšovanie profesionality a kompetencie školiteľov /   pedagógov /   učitelia 

/   zamestnanci spoločnosti   rôznych agentúr a inštitúcií   v oblasti 

vzdelávania   dospelí 

-   rozširovanie kognitívnych horizontov v oblasti vzdelávania a kultúry menšín a 

úroveň vedomostí o ich potrebách 

-   zvyšovanie povedomia o hrozbách vyplývajúcich z diskriminačného správania a 

netolerancie voči ostatným a zároveň zvyšovanie vedomostí   antidiskriminačných 

postupov 

-   zdvíhanie   vlastné sebavedomie   a zvyšuje toleranciu a otvorenosť voči iným 

kultúram a prostrediu 
  

2) Pre   zúčastnených organizácií   (projektoví partneri) a cieľové skupiny : 

- partneri založení na komparatívnom výskume budú môcť prispôsobiť svoju 

vzdelávaciu, právnu, náboženskú ponuku skutočným potrebám komunity 

- Zvýšim sa   to s   dôležitosť   a   zvýšenie hodnoty   prestíž   z   inštitúcií a 

organizácií zúčastnený   v projekte a   ich zamestnancov na miestnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni 

- zvýšiť   v   podiel na   komponenty   zúčastnených organizácií a ich 

zamestnancov   v programoch vzdelávania dospelých (cieľová skupina) 

- každá z partnerských inštitúcií a ich zamestnanci obohacujú 

ich   vzdelávacie   ponuka   s aspoň jedným   nové ,   orientovaný   do 

m Ulti c ultural vzdelanie kurz pre dospelých 

- partnermi   vôľa   výmena   vedomosti   a porovnať   ich skúsenosti, ktoré budú 

rozvíjať zásady a optimálne opatrenia   programy,   možné použitie v každej 
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krajine,   a tým uľahčiť proces internacionalizácie   rozmer činností vykonávaných v 

roku 2008     proje ct 

- vytvorenie násobí a   rôznych sietí   zväčšenie   vzdelávacie a online 

zdroje   umožní širšie použitie a   vývoj   osvedčených postupov   v zúčastnených 

krajinách 

  

3) pre   záujemcovia: 

-   pozvanie na spoluprácu, účasť v tíme a vedenie workshopov inštitúcií s podobným 

profilom a ľudí, ktorí sú zainteresovaní a skúsení v podobných podnikoch 

-   Zapojenie o f pracovníkov a spolupracuje s partnerskými inštitúciami   v 

projekte   a   nechať   nadobudnúť a rozšíriť skúsenosti s riadením podobných 

projektov 

- poskytnuté informácie a dosiahnuté výsledky   zvýši ponuku vydavateľstiev, s 

ktorými už spolupracujeme 

- miestna spoločnosť bude ťažiť a učiť sa, a tým zlepšiť   ich   kvalita   z   život 

a   úroveň   prosperita   v   dlho   (aktívnejšia a lepšia   občania   a lepšie 

integrovaných občanov ) 

-   nové vzdelávacie príležitosti vytvorené v rámci projektu, a tým aj vplyv na 

ekonomiku vzdelávacieho prostredia, budú všeobecného spoločenského záujmu 

- profesionálne organizácie budú mať prospech z nových vzdelávacích príležitostí 

vytvorených ako súčasť projektu 

- vďaka spoločným cieľom budú pripravené vzdelávacie materiály využívané a 

spolupracovať s partnermi univerzitami, vzdelávacími centrami a centrami pre 

migrantov (formálne a neformálne) 
  

Vplyv projektu na miestnu a regionálnu úroveň: 

- nepriamo zapojený do   projekt,   zvyšovaním profesionality partnerských inštitúcií a 

ich zamestnancov,   zvýšiť úroveň   miestna   vzdelávacia ponuka   j 

-   účasť na workshope miestnych poslucháčov a pedagógov sa zlepší a 

uľahčí   spolupráca s inými miestnymi a miestnymi orgánmi   regionálne organizácie 

-   zdvihnite   potenciál   potrebný   rozvíjať lepšiu vzdelávaciu ponuku pre 

dospelých   súvisiace s predmetom a kultúrnymi kompetenciami   menšiny 

-   vám umožní lepšie   rozumieť   v právnom systéme   a spĺňajú 

podmienky   menšiny   v   partner   krajiny   a   kultúrne dedičstvo . 
  

Vplyv projektu na národnej úrovni: 

-   nájdenie nového   spôsoby   výmenu informácií medzi organizáciami 

- podpora európskej spolupráce 

- rozšírenie   siete   národných organizácií   spolupracujúci   s   partneri 
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Vplyv projektu na európskej úrovni: 

lepšie znalosti a   porozumenie   história,   kultúra   a colné   s   raj   partner   s 

osobitným dôrazom na menšinu, ktorá ich obýva 

- možnosť využitia   osvedčených postupov   a 

zdieľajte   skúsenosť   z   projekt   partneri   so špeciálnym zameraním   počítajúc do 

toho   menšina   záležitosti 

-   získavanie skúseností   v oblasti medzikultúrnej kompetencie, tvorivého myslenia u 

didaktiky   -úroveň vzdelania   a manažmentu, ako aj   v oblasti   efektívna 

komunikácia 

-   väčšej atraktívnosti a efektívnosti procesu celoživotného vzdelávania 

- prehĺbenie   európskej spolupráce 

-   možnosť využívať trvalú a lepšiu komunikáciu medzi centrami   vzdelávania 

dospelých 

- zisk ing   prístup   na   Nový   metódy   z   vyučovanie 

-   zvyšujúce sa   vedomý ness   ďalšie možnosti zdieľať osvedčené postupy v 

Európskom spoločenstve 

  

Výsledky vzdelávania (vzdelávanie) v rozsahu: 

a) vedomosti: 

1   -   rozšírenie poznatkov o etnickej a národnej štruktúre v krajinách EÚ   

2   - rozšírenie poznatkov o situácii a ochrane menšín na medzinárodnej, európskej a 

vnútornej úrovni   

3   - zlepšovanie vedomostí o histórii   a kultúra   krajinách 

zahrnutých do Európskej únie s osobitným dôrazom na   menšiny vrátane   Židia   

4   -   rozšírenie vedomostí o judaizme   tiež   medzi nežidovskými ľuďmi   

5   - vedomosti o kultúrnych rozdieloch a hodnotách za nimi   

  

b)   zručností 

1   - rozvoj schopností   koncentráciu , predstavivosť, tvorivý 

výraz a tvorivé premýšľanie   

2   - rozvoj interpersonálnych zručností  

3   -   rozvoj zručností v skupine,   

4 - rozvoj zručností   prov ing ich argumenty a diskusie 
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c)   postoj 

1   - zvyšovanie zmyslu pre toleranciu a vzájomný rešpekt   

2   - posilnenie účasti v interkultúrnom spoločenstve   

3   - zvyšovanie sociálnej aktivity a pocitu spolupatričnosti   

4   -   zvyšovanie kritických postojov k mediálnym správam a schopnosť identifikovať 

prejavy tzv   Prejavy nenávisti 

  

Dlhodobý vplyv projektu: 

- aktivity účastníkov sa nebudú obmedzovať len na projektové aktivity, budú môcť 

iniciovať svoje nápady a zúčastňovať sa na iných aktivitách   

-   skutočnosť, že kurz a ďalšie materiály   bude   dostupné on-line to 

umožní kto vôľa   nie   byť   schopný zúčastniť sa   v nich,   v budúcnosti   

-   Miestne komunity budú priaznivejšie   akcie organizované menšinami žijúci medzi 

nimi   týmto   

-   vplyv škodlivých stereotypov   o menšinách   židovský   tí,   bude   znížený   

- zvyšovanie aktivity mladých ľudí a seniorov v oblasti medzikultúrnych aktivít 

  
 
Štruktúra vzdelávania: 
  

Aby sme dosiahli vyššie uvedené   ciele, a   séria školení / vzdelávacích 

kurzov pripravené . P resented 13 (12 plus Súhrn) tréningov / workshopov   sa týka 

situácie menšín v Európe, s osobitným zreteľom na židovskú menšinu , demografickú 

situáciu, právne postavenie , národnej politiky   a práva menšinových skupín vo 

vybranej Európskej únii  krajiny.   Vo všetkých plánovaných 41   hodiny   (takmer   55 

hodín na 45 min), Avšak, tento počet môže byť zvýšený 2-4   hodiny   ak sú 

podrobené analýze pozície bude v zodpovedajúcom 

vyššom počet krajiny. optimálne približne 10-12 (až 20) ľudí   by sa mala zúčastniť   v 

tréningu. 
  

Jednotlivé triedy boli usporiadané podľa nasledujúcej schémy: 

1. téma;  

2. Odhadovaná dĺžka trvania (odhadovaná doba trvania sa tiež uvádza pre 

každú časť tréningu); 

3. Požadované materiály; 

4. cieľom; všeobecné a podrobné ciele v súlade s popisom projektu a výsledkami 

vzdelávania; 

5. samozrejme; 

6. Otázky a diskusia ; 
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7. zhrnutie   ; 

8. Komentáre. 
  

Školenia boli rozdelené (aj keď to nie je rigidné rozdelenie a   modifikácie 

sú povolené ) do troch   tematické bloky: 

  

B zámku Aj, F, alebo ktoré 3 dielne s sú predbežné a majú za cieľ 

definovať   pojem národné a   etnická menšina.   Cieľom vzdelávania je zvýšiť 

povedomie účastníkov o etnickej a jazykovej rozmanitosti Európy a krajiny, v ktorej 

žije. 

  

Block II, zahŕňajúce aj 3 workshop s sa týka právneho postavenia menšín z hľadiska 

medzinárodného práva, práva EÚ a vnútornej legislatívy vybraných stavy. Triedy 

sú určený na označenie rozsahu právnej ochrany menšín a - prípadne - poukázať na 

tie aspekty a právne riešenia v iných krajinách, ktoré môžu byť uplatniteľné v 

EÚ krajina /   miesto pobytu účastníkov školenia. 

Podľa konvencie tento blok zahŕňa aj triedy s názvom "Definovanie potrieb   menšiny 

"   (Tréning 7), pretože stretnutie   potreby alebo očakávania menšinových skupín je 

dosťúzko   súvisiace s ich právnym štatútom. 

  

Blok III.   sa osobitne týka židovskej menšiny v krajine   národmi (odseky 8-11) a 

je väčšinou na základe spracovania vytvoreného počas realizácie projektu.   Cieľom 

je priblížiť situáciu židovskej menšiny k každej krajine, poukázať na priestory, ktoré 

odlišujú tieto komunity, ich postoj k inštitúcii štátu, jej agentúram, Európskej únii a 

nakoniec aj postoj voči iným, skupiny   a titulárny národ v danej krajine. Tieto tréningy 

umožňujú porovnávať situáciu židovský sloboda v jednotlivých krajinách, aby uviedli 

svoje úspechy a zlyhania ako menšina, ale aj konfrontovať názory a názory židovskej 

komunity   výskum uskutočnený počas projektu. 

  

Ďalšie vzdelávanie (12) odkazuje na kontroverzie pri pokuse o definovanie genocída, 

etnické čistenie politicide ako problémy veľmi často súvisiacich s etnickými konfliktmi 

a rôznorodými menšinami v dejinách a dnešných dňoch. Tieto triedy sú tiež 

navrhnuté tak, aby robili účastníci vedomý dôsledky pasivita smerom k fenomény 

diskriminácie, xenofóbie, rasovej nenávisti, etnickej príslušnosti, náboženstva atď. a 

citlivo reagovať na všetky signály, ktoré môžu v dlhodobom horizonte viesť k 

vypuknutiu konfliktov a ich eskalácii a tragédiu, ktoré sa v Európe a vo svete 

opakovane konali. Židovská komunita, ktorá sa stala obeťou najväčšej známej 

genocídy histórie - holokaustu, je   najviac tragické   príklad . 
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Triedy boli naplánované tak, aby ich účastníci mohli aktívne podieľať sa na nich 

alebo dokonca viesť na základe poskytnutého alebo označeného materiálu.   V 

mnohých prípadoch je trénerom konať viac ako koordinátor a sprievodca ako 

učiteľ.   Navyše, najmä v časti Otázky a diskusie sa zohľadnili súčasné udalosti 

( napr. Otázky migrácie obyvateľstva v posledných rokoch).   V prípade niektorých 

tried by bolo vhodné ( napr. Tréning č. 3 a č. 8) pozvať alebo prezentovať činnosť 

niekoho z židovskej menšiny alebo inej etnickej alebo lingvistickej skupiny, 

vzdelávacej inštitúcie pracujúcej s deťmi alebo mládežou menšinové prostredie, 

kultúrne organizácie atď.   Na každom tréningu je označený podľa cieľov a výsledkov 

vzdelávania ktoré by sa mali získať po jeho dokončení. V úvode boli jednotlivé ciele a 

výsledky vzdelávania špecifikované a očíslované, a preto opis každej odbornej 

prípravy poukázal len na príslušný symbol-číslo všeobecného a špecifického cieľa a 

výsledky vzdelávania dosiahnuté a dosiahnuté v každom tréningu   - všeobecný 

opis účelu daného výcviku vo forme tabuľky). 

  

Školenia sprevádzajú prezentácie v moci bod formát ako aj odkazy (odkazy) na 

zdroje a literatúru vo formáte PDF, ktoré by sa mali poskytnúť účastníkom 

školenia. Tam, kde je to vhodné a možné, bolo pridané krátke video s rozhovorom 

partnerov projektu a záujemcov o problematiku menšín. 

  

V prípade modifikáciu dotazníka a dotazníka vytvoreného počas realizácie projektu 

môže byť židovská menšina nahradená inou etnickou skupinou (etnickou, 

náboženskou, jazykovou ) . Popis školení obsahuje otázky, ktoré môžu byť užitočné 

pre trénera v komunikácii so skupinou, ako aj bibliografia, v ktorej sú odkazy 

na   basic   literatúra predmetu, právne úkony, mapy atď.   Takmer každá položka 

obsiahnutá v Bibliografii má odkaz na príslušnú webovú stránku s verziou 

PDF.   alebo HTML textu.   Bolo to pokúšané naznačiť hlavne literatúru v angličtine, 

ako najuniverzálnejšia a prístupná pre väčšinu účastníkov alebo školiteľov (čo 

nebráni tomu, aby pedagógovia v daných krajinách dosiahli ďalšiu literatúru, o ktorej 

vie, napríklad v národných jazykoch ) . Právne akty, na ktoré sa učitelia obrátia, sú k 

dispozícii v národných jazykoch na príslušných webových stránkach medzinárodných 

organizácií (OSN) a inštitúcií EÚ (Európska komisia   a ďalšie ) . základné zákony 

a zákony vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ ide o krajiny patriace do 

Európskej únie, sú k dispozícii na internetových stránkach príslušných ministerstiev 

a obchodných vládnych agentúr s menšinovými otázkami na internete ,v národnom aj 

anglickom jazyku alebo v iných jazykoch EÚ. 
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Pre každé školenie (1-12) je k dispozícii krátky predbežný test (5-10 minút) a na 

koniec údajov by sa malo zopakovať, aby sa overila chyba získané 

vedomosti (predtest a testobsahujú rovnaké otázky ).   Zaznamenal sa aj minimálny 

požadovaný percentuálny podiel správnych odpovedí v teste, ktorý sa pre danú 

dielňu uskutočnil. Tréning 13, ktorý sumarizuje, stanovuje konečný test (15 

minút) minimálny požadovaný percentuálny podiel správnych 

odpovedí stanovený)   a vyplnenie dotazníka o hodnotení vhodnosti kurzu a 

jednotlivých trénerov. 

 

 



 11 

Školenie 1. 
  
Téma:   N árodná, etnické a   jazykových menšinách .   Vybrané definície. 
  
Predpokladaný čas:   2,5   hodín. 
  

materiály:   fotokópie fragmentov vybraných definícií (pozri: Bibliografia), papier 

formátu A4, značky, tabuľa / krieda. 

  

cieľ:   oboznámenie sa s definíciami národnostných a etnických menšín 

štrukturálneho charakteru, fungovania vo vedeckých úvahách a právnych 

dokumentoch;   pokus o označenie najuniverzálnejšej definície .    
  
Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

 
CIELE   VPLYV   OF THE ED UCATION   
všeobecný 1 Z hľadiska vedomostí 1, 2 
špecifický 5 Pokiaľ ide o zručností 3, 4 

    Z hľadiska postojov 1, 3 

 

Predmet: 

Začíname s prezentácia predpokladov projektu, sebaprezentácia učiteľa a 

účastníkov, a otázky o ich očakávania smerom k výcvik.   Vysvetľujeme účel školenia 

a spôsob, akým účastníci budú pracovať.   Začíname otázkou adresovanou 

účastníkom, ktorá podľa ich názoru znamená národnú, etnickú a jazykovú menšinu a 

ako sa môžu líšiť. 

Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 1). 

Potom rozdeľujeme účastníkov do troch menších skupín, z ktorých každý oboznámi 

jeden z nich definícia daný alebo vyhľadávanie na internete ( pozri : Bibliografia ):   1 

/ OSN, 2 / EÚ, 3 / them podľa vymedzenia vnútroštátneho práva (v závislosti od 

miesta, kde sa vykonáva odborná príprava) . Skupiny prezentujú svoju "vlastnú" 

definíciu a spoločne sa snažíme vidieť rozdiely medzi nimi. Ďalšou úlohou účastníkov 

je vytvoriť najuniverzálnejší Definícia. toto definícia byť uložený na array. 

Trvanie: 75   minút. Potom ideme na otázky a diskusie. 
  

otázky   a diskusia : 

-   Môžete označiť   rozdiely medzi pojmom národnostné a etnické menšiny? 

-   Prijali ste alternatívne pojmy pre menšinu ( napr . Menšinovú skupinu, nepodstatnú 

skupinu)? 

- Má definícia uplatniteľná v mojom pokrytie všetkých krajín menšina skupín, 

rozlíšené na základe etnicity, národnosť, jazyk, náboženstvo? 
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Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 
  
doba trvania: 45 minút. 
  
Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 
  

komentár: 

Sprostredkovateľ by mal uskutočniť diskusiu / diskusiu tak, aby uviedla rozlíšenie 

definícií a súčasne naznačuje, že chýbajúca jedna oficiálne schválená definícia 

menšiny nezbavuje povinnosti poskytovať ochranu osobám patriacim do takejto 

skupiny. 
  
Bibliografia: 

T. Benedikter, Právne nástroje ochrany menšín v Európe - prehľad, Bolzano / Bozen 
2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Deklarácia o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským 
a jazykovým 
menšinám,http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
L. Farkas, Význam rasového alebo etnického pôvodu v práve EÚ: medzi stereotypmi 

a identitami, Luxembursko 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=54924 
  
Etnické mozaiky Európy. Stručný sprievodca právami menšín v Európe, ed. T. 

Benedikter, Bolzano / Bozen 

2008 ,http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/Euro

pesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
  
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 
  
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
? 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm%3Fitem_id%3D54924
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm%3Fitem_id%3D54924
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.map.language-diversity.eu/
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Školenie 2. 

  

Téma: Národné, etnické a jazykové menšiny v Európe - demografický obraz. 

 Odhadovaný čas: 2,5 hodiny. 

 Materiály: mapa (fotokópie) s vybraným usporiadaním národnostných, etnických a 
jazykových menšín v Európe (pozri bibliografiu), zoznam menšin v Európe v 
tabuľkovej forme (pozri bibliografiu), A4 papier, markery, doska / krieda a prístup k 
internet. 

 Cieľ: zvýšenie / vyrovnanie znalostí účastníkov odbornej prípravy o etnickej mozaike 
a rozdeľovaní národnostných a etnických menšín v Európe. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 3, 4 Z hľadiska vedomostí 1, 3 

špecifický 1, 5 Pokiaľ ide o zručností 1 

  Z hľadiska postojov 2, 3 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 2). 
Zodpovednosti vykonávané formou aktivačnej prednášky; učiteľ diskutuje o 
štatistických údajoch a mapuje rozdelenie menšín, skúmajúcich účastníkov, 
vysvetľuje relatívnu napr. dôvody, prečo je v západnej Európe mnoho menšinových 
moslimských krajín (výsledná ekonomická migrácia, koloniálne dedičstvo, vojny a 
nútené premiestnenie obyvateľstva atď.). Trvanie: 60 minút. 
  
Otázky a diskusia: 
- Ktoré z európskych krajín sú najviac homogénne (etnické)? 
- Aké môžu byť rozdiely v rozdelení menšín v krajinách západnej a východnej 
Európy? 
- Sú povojnové zmeny v Európe a éry tzv. Studenej vojny ovplyvnené migráciou ľudí 
a rozmiestňovaním menšín v Európe? 
- V ktorých európskych krajinách sú najsilnejšie zastúpené moslimské komunity a čo 
by mohlo byť dôvodom pre to? 
- Požiadanie účastníkov tréningu o súhrnný pokus, obalený okolo troch tém: 
1 / rozdelenie a veľkosť menšín; 
2 / rozdiely v rozložení a charakteru menšín vo východnej a východnej Európe; 
3 / vplyv politických a ekonomických faktorov na rozdelenie menšín v Európe. 
Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10-15 minút). 
  
Trvanie: 60 minút. 



 14 

  
Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 
  
komentár: 
Sprostredkovateľ by mal viesť diskusiu / diskusiu tak, aby naznačila dôležitosť 
historického dedičstva, politických zmien a ekonomického faktora v procesoch 
medzinárodnej migrácie ako determinantov distribúcie menšín v Európe. To od neho 
vyžaduje minimálne znalosti o rozdelení a veľkosti menšín, ako aj o historických 
procesoch a politických zmenách ovplyvňujúcich migračné procesy v Európe v 20. a 
21. storočí. 
  
Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 
 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl 
 
Islam in the European Union: What is at stake in the future?', Thematic Department 
of Structural Policies and Cohesion, Brussels 2007  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Školenie 3. 

  

Predmet: Zoznámte sa so susedmi. Národné, etnické a jazykové menšiny v mojej 
krajine. 

  

Predpokladaný čas: 4 hodiny. 

  

Materiály: mapa (fotokópie) s miestom národnej, etnickej, lingvistickej a 
denominačnej národnej identity v danej krajine (pozri Bibliografia), papier formátu A4, 
markery, tabuľa / krieda; súbory materiálov s informáciami o účasti menšin na 
kultúrnej, politickej, ekonomickej, vyznávanej určitými menšinovými náboženstvami, 
krátke životopisy významných predstaviteľov menšín v krajine atď. (môžu byť 
založené na verejne dostupných materiáloch online týkajúcich sa menšín v daná 
krajina); notebooky alebo počítače s prístupom na internet. 

  

Cieľ: zvýšiť / vyrovnať znalosti účastníkov školenia o etnickej mozaike a rozdeľovaní 
etnických menšín v krajine; rozšírenie poznatkov o susedoch mimo ich vlastnej 
skupiny a väčšinovej skupiny; povedomie o multikultúrnosti a etnickej rôznorodosti 
príslušnej krajiny a následne postojov tolerantných a otvorených pre ostatných. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  

všeobecný 1, 2, 3, 4 Z hľadiska vedomostí 1, 3 
špecifický 1, 2, 3, 5 Pokiaľ ide o zručností 1, 2, 3 
  Z hľadiska postojov 1, 2, 3, 4 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 3). 
 
Prednášajúci sa starajú o prednášku a rozdávajú účastníkom fotokópie máp s 
výraznými menšinovými rezidenciami v danej krajine; potom rozdeľte účastníkov do 
niekoľkých skupín (v závislosti od veľkosti skupiny a koľkých a akých menšinových 
skupín budeme diskutovať) a poskytnite im pripravené materiály. Potom požiada o 
prípravu (na základe pripravených materiálov a na základe internetových informácií) 
krátku prezentáciu, v ktorej nájdete informácie o: 
- množstvo niekoľkých menšín v krajine; 
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- o tom, kde (v ktorých častiach krajiny, mestách) je najčastejšie zastúpená menšina 
X a kedy sa objavila; 
- informácie odôvodňujúce výskyt menšiny X v danej oblasti; 
- dominantné náboženstvo / náboženstvo príslušníkov tejto menšiny; 
- informácie o tom, či menšina X používa svoj vlastný jazyk vo verejnom živote; 
- akýkoľvek program, ktorý rozhlasový a televízny kanál venuje menšinám; 
- možnú školskú sieť menšiny X; 
- príležitosti pre deti a mládež patriace k menšine X, aby sa naučili svoj vlastný jazyk, 
spoznali si kultúru a históriu; 
- znaky spojené s kultúrnym, sociálno-politickým a hospodárskym životom krajiny 
patriacej k určitej menšine; 
Čas tejto fázy: 75 minút; 
Čas prezentácie "ich" menšiny: 60 minút (v závislosti od počtu skupín na prípravu 
krátkej prezentácie - by nemal trvať dlhšie ako 15 minút). 
Celkove trvanie: cca. 150 minút. 
  
Otázky a odpovede: 
- Ktorá menšina je vo vašej krajine najreprezentatívnejšia? 
- Čo môže spôsobiť rozdiely v rozdelení menšín? 
- Ako dlho sú menšiny na území krajiny? 
- Existuje niektorý z menšinových jazykov vo vašej krajine oficiálnym jazykom? 
- Aká je otázka prístupu k vzdelávaniu v materinskom jazyku a možnosti dozvedieť 
sa o kultúre a histórii vášho národa pre jednotlivé menšiny? 
- Ak tu vidíte rozdiely, od čoho môžu vyplývať? 
- Viete osobne, predstavili niektorú z diskutovaných menšín? 
- Ako ich vnímaš? 
Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10-15 minút). 
  
Trvanie: 60 minút. 
  
Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 
  
komentár: 
Prevádzkovateľ mal pripraviť adresy webových stránok smerujúce informácie o 
jednotlivých menšinách v situácii, keď ich účastníci nemohli nájsť sami. Školenie 
vyžaduje od pedagóga znalosť distribúcie a početnosti menšín v krajine. 
  
Bibliografia: 
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano/Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 
 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Školenie 4. 
 

Predmet: Právne postavenie menšín vo vybraných štátoch z hľadiska 
medzinárodného práva. 
  
Odhadovaný čas: 2 hodiny. 
  
Materiály: fotokópie vybraných právnych aktov a dokumentov, notebooky, tabuľa / 
krieda, prístup k notebooku / počítaču s internetom. 
  
Cieľ: oboznámiť sa s právnymi aktmi upravujúcimi postavenie a zabezpečením 
ochrany práv menšín z hľadiska medzinárodného práva (vrátane práva EÚ) v danej 
krajine a označením medzinárodných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou 
menšín. 
  
Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
 

CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  

všeobecný 1 Z hľadiska vedomostí 2 
špecifický 5 Pokiaľ ide o zručností 3, 4 
  Z hľadiska postojov 1, 4 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 4). 
Tréner by mal vyhodnotiť počet a rozdelenie menšín v danej krajine a stručne 
prediskutovať ich právne postavenie a následne spomenúť (a prípadne napísať na 
stôl) najdôležitejšie právne akty týkajúce sa ochrany práv menšín podľa 
medzinárodného práva a legislatívy EÚ ( 30 minút). Potom každý účastník dostane 
súbor materiálov obsahujúcich kópie aktov a dokumentov týkajúcich sa ochrany práv 
menšín (dokumenty medzinárodného práva a EÚ) a v diskusiách, ktoré sa snažia 
porovnávať jednotlivé záznamy a zbiehajúce sa prvky. Ďalšou úlohou účastníkov je 
pokus naznačiť praktické dôsledky nedostatku niektorých záznamov. Prednášajúci by 
potom mal účastníkom poskytnúť mená inštitúcií, ktoré sa zaoberajú národnosťou na 
úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Trvanie spolu: 75 minút. 
  
Otázky a diskusia: 
- Aké práva zaručujú menšiny medzinárodného práva? 
- Vidíte porušenie ustanovení jednotlivých zákonov a nariadení upravujúcich 
postavenie menšiny? Ak áno, uveďte príklady. 
- Na miestach, kde je medzinárodné právo a právo EÚ vo veciach týkajúcich sa 
ochrany práv menšín kompatibilné a doplňujúce? 
Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 
  
Trvanie: 30 minút. 
  
Zhrnutie: Trvanie: 15 minút. 
  
komentár: 
- 
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Bibliografia: 

T. Benedikter, Legal Instruments of Minority Protection in Europe - An overview, 
Bolzano/Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 
identities, Luxembourg 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=54924 
 
Vybrané právne akty (všetky dostupné v preklade do jednotlivých jazykov na 
internetových stránkach Európskej únie a agendách OSN). 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Školenie 5. 
  
Predmet: Právne postavenie menšín vo svetle vnútroštátneho práva. 
  
Predpokladaný čas: 3 hodiny. 
  
Materiály: fotokópie vybraných právnych aktov (pozri Bibliografia plus materiály 
špecifické pre danú krajinu - ústavy, zákony atď.), Predtým pripravené tabuľky s 
príslušnými právnymi predpismi pre danú krajinu, tabuli / kriedu, laptop / počítač s 
prístupom k na internete. 
  
Cieľ: oboznámiť sa s právnymi aktmi upravujúcimi postavenie menšín a 
zabezpečením ochrany ich práv vo vybraných európskych krajinách a snažiť sa ich 
porovnať z hľadiska menšinovej situácie, ich bezpečnosti a perspektívy rozvoja. 
  
Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
 

CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1 Z hľadiska vedomostí 2 
špecifický 3, 5 Pokiaľ ide o zručností 3, 4 
  Z hľadiska postojov 1, 4 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 5). 
Tréner by mal vyhodnotiť počet a rozdelenie menšín v danej krajine, potom zozname 
a krátko diskutovať o týchto právnych aktoch a ich pasážach (v oblasti vnútornej 
legislatívy), ktoré sa týkajú menšín. Písať alebo distribuovať na panel niekoľko kópií 
obsahujúcich zoznam takýchto činov. Nasledujúci príklad: 
 

Krajina Základný zákon Iné právne akty 

Poľsko Ústava z roku 
1997 

- zákon zo 6. januára 2005 o národnostných a 
etnických menšinách ao regionálnom jazyku 

- volebný zákonník pre Sejm Poľskej republiky a 
Senát Poľskej republiky z roku 2007, zopakovaný 
vo volebnom kódexe z roku 2011 

 
Potom každý z účastníkov obdrží súbor materiálov obsahujúcich kópie aktov a 
dokumentov týkajúcich sa ochrany práv menšín s vybranými menšinami hovoriacimi 
o menšinách a ich právach a rozdelených kariet alebo tabuli napíšeme rozsah 
ochrany a typ menšinových práv zaručené zákonom. Nasledujúci príklad: 
 

Krajina Základný zákon Rozsah ochrany / záruky práv * 

Poľsko - Ústava z roku 
1997 

- zákon zo 6. 
januára 2005 o 
národnostných a 

- záruky rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na 
rasu, náboženstvo, štátnu príslušnosť, etnickú 
príslušnosť 

- definuje regionálny jazyk a odkazuje na 
ustanovenia, ktoré vydávajú otázku počtu 
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etnických 
menšinách ao 
regionálnom 
jazyku 

-volebný poriadok 
Sejmu Poľskej 
republiky a 
Senátu Poľskej 
republiky z roku 
2007, ktorý bol 
opakovane 
použitý vo 
volebnom kódexe 
v roku 2011 

obyvateľov obce, ktoré by sa vzhľadom na 
všeobecné sčítanie obyvateľstva mali považovať 
za dostatočné, napr. na používanie dvojjazyčnej 
terminológie 

- oslobodzuje volebné výbory zriadené 
organizáciami národnostných menšín od 
požiadavky prekročiť 5% volebnú hranicu 

 

* V tomto stĺpci (kurzívou) účastníci písali na svojich fotokópiách alebo na palube 
rozsah práv vyplývajúcich z analýzy jednotlivých aktov. 

Potom sa v priebehu diskusie snažíme porovnávať jednotlivé záznamy a identifikovať 
konvergentné prvky, po ktorých analyzujeme akty vnútroštátneho práva (ústavu, 
dekrét, štatút atď.), V ktorých sa snažíme uviesť tie pasáže, ktoré presahujú rámec 
nezahŕňa) ustanovenia medzinárodného práva a EÚ. Ďalšou úlohou účastníkov je 
snaha porovnať nástroje ochrany práv menšín vo svetle vonkajších a vnútorných 
právnych predpisov, ako aj možné náznaky praktických dôsledkov nedostatku 
niektorých ustanovení vo vnútroštátnych právnych predpisoch. 

Trvanie: 15 0 minút 

Otázky a diskusia: 

- Sú vnútroštátne právne predpisy zlučiteľné s medzinárodným právom v oblasti 
ochrany práv menšín? 

- Aké práva zaručujú menšiny v ustanoveniach vnútroštátneho práva v danej krajine? 

- Je táto legislatíva dostatočná na ochranu menšín? 

- A je dostatočne rozvinutá na to, aby umožnila / zaručila / prispievala k ich rozvoju? 

- Vidíte porušenie ustanovení jednotlivých zákonov a nariadení upravujúcich 
postavenie menšiny? 

- Majú všetky oficiálne uznané menšiny rovnaké práva? 

- Existujú nejaké menšinové skupiny v krajine (oddelené na základe národnostného 
alebo etnického kritéria), ktoré nemajú práva národnostných alebo etnických menšín, 
av tomto ohľade - podľa vášho názoru - ich stav je horší a ochrana je slabšie? 
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Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10-15 minút). 

Trvanie: 45 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 15 minút. 

Komentár: 

Prednášajúci by mal kontrolovať priebeh akejkoľvek diskusie. 

  

Bibliografia:  
T. Benedikter, Právne nástroje ochrany menšín v Európe - prehľad, Bolzano / Bozen 
2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
Deklarácia o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským 
a jazykovým menšinám,  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
 
L. Farkas, Význam rasového alebo etnického pôvodu v práve EÚ: medzi stereotypmi 
a identitami, Luxembursko 2017,  
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 
 
 
Vybrané právne akty platné pre danú krajinu. 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Školenie 6. 

  

Predmet: Právne postavenie menšín z hľadiska vnútroštátneho práva vo vybraných 
krajinách. Pokus o porovnanie. 

Predpokladaný čas: 4 hodiny. 

Materiály: fotokópie vybraných právnych aktov (pozri: Bibliografia plus materiály 
špecifické pre daný štát - ústavy, zákony atď.), Predtým pripravené tabuľky s 
uvedenými právnymi aktmi platnými pre každú z diskutovaných krajín, tabuľu / 
kriedu, laptop / počítač s prístupu na internet. 

Cieľ: oboznámiť sa s právnymi aktmi upravujúcimi postavenie a zabezpečením 
ochrany práv menšín vo vybranej krajine / európskej krajine a pokúsiť sa o ich 
porovnanie z hľadiska menšinovej situácie, záruky ich práv, perspektívu bezpečnosti 
a rozvoja. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  

všeobecný 1, 3, 5 Z hľadiska vedomostí 2, 5 
špecifický 1, 5 Pokiaľ ide o zručností 1, 2, 3, 4 

  Z hľadiska postojov 2 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 6). 
Tréner by mal začať hovoriť o počte a rozložení menšín v porovnateľných krajinách a 
potom nahradiť krátke rozhovory o týchto činoch a ich častiach (z hľadiska domácej 
legislatívy), ktoré hovoria o menšinách. Na palube vytlačíme alebo rozdáme 
účastníkom fotokópie, ktoré obsahujú tabuľkový výpis takýchto činov. Nasledujúci 
príklad: 
 

Krajina Základný zákon Iné právne akty 

Poľsko Ústava z roku 
1997 

- zákon zo 6. januára 2005 o národnostných a 
etnických menšinách ao regionálnom jazyku 

- volebný zákonník o Sejmu a Senát Poľskej 
republiky z roku 2007, ktorý sa zopakoval vo 
volebnom kódexe v roku 2011 

Slovensko - Ústava z roku 
1992.  
  

- zákon o používaní jazykov národnostných 
menšín z roku 1999 (zmena a doplnenie v roku 
2011) 

- Zákon o rádio a televízii z roku 2010. 

Rakúsko - Federálna - Zákon o legálnej polohe národnostných skupín v 
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ústava z roku 
2002. 

Rakúsku (zákon o národnostných skupinách) z 
roku 1976. 

 
Potom každý z účastníkov obdrží súbor materiálov obsahujúci kópie aktov a 
dokumentov týkajúcich sa ochrany práv menšín s vybranými útvarmi hovoriacimi o 
menšinách a ich právach, potom s distribuovanými kartami alebo na doske napíšeme 
rozsah ochrany a typ menšinové práva zaručené týmto zákonom. Nasledujúci 
príklad: 
 

Krajina Základný zákon Rozsah ochrany / záruky práv * 

Poľsko - Ústava z roku 
1997 

- zákon zo 6. 
januára 2005 o 
národnostných a 
etnických 
menšinách ao 
regionálnom 
jazyku 

- volebný 
zákonník pre 
Sejm Poľskej 
republiky a Senát 
Poľskej republiky 
z roku 2007, 
zopakovaný vo 
volebnom kódexe 
z roku 2011 

- záruky rovnosti pre všetkých občanov bez 
ohľadu na rasu, náboženstvo, národnosť, etnickú 
príslušnosť 

- definuje regionálny jazyk a odkazuje na 
ustanovenia, ktoré určujú počet obyvateľov obce, 
ktoré by sa vzhľadom na sčítanie obyvateľstva 
mali považovať za dostatočné, napríklad na 
používanie dvojjazyčných mien 

- oslobodzuje volebné výbory zriadené 
organizáciami národnostných menšín od 
požiadavky prekročiť 5% volebnú hranicu 

Slovensko - Ústava z roku 
1992. 

- Zákon o 
používaní jazykov 
národnostných 
menšín, 1999 
(dodatok v roku 
2011) 

- Zákon o rádio a 
televízii z roku 
2010.  

- záruky rovnosti pre všetkých občanov bez 
ohľadu na rasu, náboženstvo, národnosť, etnickú 
príslušnosť 

- upravuje otázky topografických a toponymických 
mien a používanie menšinového jazyka ako 
druhého úradného jazyka 

- vytvára programy adresované národnostným 
menšinám a hovorí o "vyrovnávaní podielov" 
emisií menšinových programov v závislosti od 
veľkosti menšinového obyvateľstva v danej oblasti 

 

* V tomto stĺpci (kurzívou) účastníci písali na svojich fotokópiách alebo na palube 
rozsah práv vyplývajúcich z analýzy jednotlivých aktov. 
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Potom sa počas diskusie snažíme porovnávať jednotlivé záznamy a naznačovať 
konvergentné prvky. Ďalšou úlohou účastníkov je pokus o porovnanie nástrojov 
ochrany práv menšín vo svetle domáceho práva v diskutovaných krajinách. 

Trvanie: 150 minút. 

Otázky a diskusia: 

- v ktorých diskutovaných krajinách sú práva menšiny garantované najlepším 
spôsobom a zabezpečujú slobodu a možnosti ich kultúrneho rozvoja? Diskutujeme o 
jednotlivých prvkoch a oblastiach. 

- Existujú v príslušných krajinách menšinové skupiny (oddelené na základe 
národného alebo etnického kritéria), ktoré nemajú práva národnostných alebo 
etnických menšín? 

- Na základe vedomostí, ktoré už viete, v ktorých z príslušných krajín sú menšinové 
práva najväčšie a najlepšie chránené podľa vášho názoru? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10-15 minút). 

Trvanie: 60 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 

Komentár: 

Prednášajúci by mal kontrolovať priebeh akejkoľvek diskusie. Navrhované 
porovnanie by sa malo týkať najlepšie dvoch - troch krajín (v prípade porovnania 
situácie vo viacerých krajinách musíte upraviť trvanie tréningu, pridať 30 minút do 
každého štátu alebo rozdeliť na dve tréningové bloky z 3 krajín).  

 
Bibliografia: 

- Deklarácia o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, 
náboženským a jazykovým menšinám,  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

- L. Farkas, Význam rasového alebo etnického pôvodu v práve EÚ: medzi 
stereotypmi a identitami, Luxembursko 2017,  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

- Vybrané právne akty platné pre každú krajinu (ústava, výnos, štatút atď.) 

 - Spracovanie v rámci projektu Erasmus + "Nepublikované jazyky a náboženstvá v 
Európe založené na príklade židovských komunít"  
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Školenie 7. 

  

Predmet: Definovanie potrieb menšín. 

Odhadovaný čas: 4 hodiny 

Materiály: značkovače, poznámkové bloky, tabuľa / krieda, fotokópie príslušných 
právnych aktov pre danú krajinu z predchádzajúcich ročníkov. 

Cieľ: vymedzenie najdôležitejších elixírov výcviku účastníkov ako zástupcov menšín 
a posúdenie štátu ako garanta bezpečnosti menšín a inštitúcií, ktoré zodpovedajú 
jeho potrebám; aby si účastníci uvedomili, že to, čo považujú za dôležité, môže byť 
pre ostatných menej dôležité. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 5 Z hľadiska vedomostí 1, 5 
špecifický 5 Pokiaľ ide o zručností 3, 4 

  Z hľadiska postojov 1, 3, 4 

 
Predmet: 

Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 7). 

Tréner by mal diskutovať o rozhovore a vysvetliť účel cvičenia a spôsob, akým 

účastníci budú pracovať. Žiadame každého účastníka, aby si vybral a systematizoval 

hierarchicky (od najdôležitejších až po najdôležitejšie) potreby zo zoznamu potrieb a 

práv, ktoré sú pre neho dôležité ako zástupca národnostnej / etnickej / jazykovej 

menšiny v danej krajine. Zoznam týchto položiek môžeme vopred dohodnúť so 

skupinou alebo navrhnúť. Napríklad: 

- sloboda používať menšinový jazyk v súkromnom živote; 

- potreba uznať menšinový jazyk ako úradný jazyk v mieste bydliska / úrad / 

zemepisný názov; 

- právo učiť sa menšinový jazyk na školách, ktoré navštevujú deti a mladí ľudia; 

- právo zriaďovať školy pre menšiny; 

- právo organizovať a združovať (napríklad zakladanie kultúrnych a vzdelávacích 

spoločností, zborov atď.); 
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- právo vytvárať vlastné rozhlasové a elevácie programy s finančnou pomocou štátu, 

ak je to potrebné, vysielané v menšinovom jazyku a / alebo adresované osobitne 

menšinám; 

- slobodu uctievania a udržiavania náboženských zariadení a inštitúcií; 

- financovanie alebo spolufinancovanie zo strany štátu udržiavaním duchovných a 

osôb zodpovedných za náboženské služby; 

- zachovanie štátnych miest náboženských bohoslužieb, pamiatok súvisiacich s 

danou menšinou, cintoríny atď. 

- fyzická ochrana predmetov bohoslužieb a inštitúcií náboženského života; 

- zabezpečenie fyzickej bezpečnosti pre zhromaždenie zástupcov menšín; 

- kriminalizácia osôb a inštitúcií, ktoré popierajú práva menšín, vyžadujú 

diskrimináciu alebo násilie voči menšinám, zvyšujú šovinistické a rasistické slogany, 

ktoré postihujú menšinu; 

- zabezpečenie účasti zástupcov menšín v miestnej samospráve na regionálnej 

úrovni, ktoré sú jasnou súčasťou obyvateľstva (bez ohľadu na výber); 

- zabezpečenie trvalého zastúpenia zástupcov menšín vo vláde a v parlamente (bez 

ohľadu na všeobecný volebný zákon); 

  

Potom každý účastník prezentuje svoju klasifikáciu a vysvetľuje, prečo si vybral tieto 

a iné potreby. Keď sa človek prezrádza, opýtame sa skupiny, ktorá urobila podobnú 

voľbu, alebo že opakované prvky v prvých troch miestach, a to posledné. 

Požiadame viac ľudí v skupine, aby sa podelili o svoju voľbu a spýtali sa, či niekto v 

miestnosti vyberá podobné potreby. Počet kol závisí od situácie v skupine a od 

ochoty účastníkov spolupracovať. Ďalej určujeme, ktoré potreby / práva sa 

najčastejšie objavili na prvých miestach, po ktorých začneme diskusiu o tom, či sú 

tieto zákony rešpektované v danej krajine a aké potreby sú splnené a do akej miery. 

Odkazujeme na právne predpisy, ktoré sa účastníci naučili počas predchádzajúcich 

ročníkov a konfrontovali ich s oficiálnou praxou, hovorovými vedomosťami, 

informáciami získanými z rôznych zdrojov alebo vlastnými skúsenosťami. Na tomto 

základe robíme diagnózu o potrebách národnostných menšín ao úlohe štátu v ich 

spokojnosti. 

Potom sa opýtame skupiny, čo znamená autonómiu, kultúrnu autonómiu, právnu 

autonómiu, územnú autonómiu, secesiu (môžeme účastníkom školenia dať článok 

ako Michael Tkačík s výňatkami z príslušných definícií - viď Bibliografia) s 
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požiadavkou na oboznámenie sa s jeho obsah a potom uvažujeme o tom, či sa 

niektorá z hlásených požiadaviek / očakávaní / potrieb môže považovať za 

prekonanie, ktoré presahuje rámec stanovený štátom podľa nasledujúcej tabuľky 

(variabilná závislosť ilustruje extrémne nároky menšín) 1 / Vnútri (pozitívna akcia a 

kultúrna autonómia) alebo požiadavky presahujú rámec stanovený štátnou územnou 

autonómiou a secesiou / irredentizmom (územná autonómia / secesia / irredentism). 

  

  

Obr. Premenlivá na extrémne nároky etnických menšín. 

 
 
 

Zdroj: E. K. Jenne, etnické vyjednávanie. Paradox menšinového posilnenia, Ithaca - 
Londýn 2007, s. 40. 

Tiež sa snažíme poukázať na príklady vyššie uvedených činností z histórie našej 
krajiny / Európa / celom svete. Napríklad: vznik Ústavu židovských štúdií vo Varšave 
v roku 1925. Ako príklad afirmatívne akcie v rámci štátu (afirmatívne akcie), požaduje 
kultúrnu autonómiu pre bývanie v Poľsku Židov vznesených niektorých židovských 
politických strán (Bund) v medzivojnovom období (kultúrna autonómia), si žiada 
zvýšený územnej samosprávy sudetských v období medzi Československa (územnej 
samosprávy na križovatke uznanie patrí do štátu a jeho negácia), odtrhnutie a 
vytvorenie vlastného stavu zo strany Slovákov nachádzajúcich sa v menšine v 
medzivojnovom Československu (Secesion / Irredentism). Môžeme sa samozrejme 
pozrieť aj na príklady z nedávnej histórie danej krajiny. 

Trvanie: 150 minút. 

 Otázky a diskusia: 

- Prečo ľudia vnímajú potreby inak? 

Inside state 

framework 

Outside state 

framework 

Affirmative 

action 

Cultural 

autonomy Territorial 

autonomy 

Secession/ 

Irredentism 
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- Ktoré z uvedených / uvedených potrieb sú pre každú ľudskú bytosť zásadné? 

- Akým spôsobom (na základe toho, ktoré priestory, skúsenosti atď.) Ste si vybrali? 

- Odkiaľ pochádzali vaše rozdiely vo vnímaní a hodnotení potrieb? 

- Má vaše (alebo - podľa vás - predstaviteľmi menšinové) zoznam potrieb vyzerať 
odlišné pred piatimi rokmi? 

- Predpovedáte, ako môže takýto zoznam v danej krajine vyzerať za päť rokov? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 

Trvanie: 45 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 15 minút. 

Komentár: 

Koordinátor by mal kontrolovať priebeh diskusie a reagovať v prípade, že diskusná 
skupina o dôležitosti potreby zmení ich hodnotenia. Treba pripomenúť, že a urobiť 
účastníci vedomí, že každá voľba je individuálne a jeho právo nie je predmetom 
diskusie.  

 
Bibliografia: 
 
K. Jenne, etnické vyjednávanie. Paradox menšinového posilnenia, Ithaca - Londýn 
2007 
 
M. Tkačík, Charakteristika foriem autonómie, "Medzinárodný vestník o menšinových 
a skupinových právach" 15 (2008), s. 369-401. 
 
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&htt
psredir=1&article=1001&context=government 
 
- Vybrané právne akty platné pre každú krajinu (ústava, výnos, štatút atď.) 
  
- Spracovanie v rámci projektu Erasmus + "Nepublikované jazyky a náboženstvá v 
Európe založené na príklade židovských komunít" 
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Školenie 8. 

  

Predmet: Židovské menšiny vo vybraných európskych krajinách. Historický a 
súčasný obraz. 

Predpokladaný čas: 3 hodiny. 

Materiály: mapa (fotokópie) s umiestnením národnostných, etnických a jazykových 
menšín v Európe (pozri: Bibliografia), prístup k internetu a kópia štúdie "Nevládajúce 
jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít '. 

Cieľ: zvýšiť / vyrovnať vedomosti účastníkov školenia o židovskej menšine vo 
vybraných európskych krajinách a o holokauste. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 
 

CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 3, 4 Z hľadiska vedomostí 3, 4, 5 
špecifický 3, 4  Pokiaľ ide o zručností 1 

  Z hľadiska postojov 1 

 

Predmet: 

Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 8). 

Prednášateľ rozdeľuje účastníkov do 3-6 skupín (v závislosti od ich počtu) a žiada 
ich, aby si prečítali materiály v kapitole "Židia dnes" o publikácii "Nevládajúce jazyky 
a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít "o židovskej 
menšine v jednotlivých krajinách alebo s iným listom, zoznám sa s účastníkmi alebo 
o tom ukáže učiteľ. Každá zo skupín je pripravená jedným alebo dvoma štátmi a 
potom vybraní ľudia zo skupiny odkazujú na svoje podsekcie na základe odpovedí na 
otázky: 

1. Keď sa Židia začali usadzovať v danom štáte / území dnešného územia daného 
štátu? 

2. Aká bola ich sociálna a profesionálna štruktúra v minulých storočiach a ako v 
modernom období, najmä v období pred 1. svetovou vojnou? 

3. Aká veľká bola táto komunita? 

4. Aký bol osud Židov počas holokaustu? 
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5. Aká veľká je dnes táto komunita a kde sú jej najväčšie agregáty? 

Trvanie: 90 minút. 

Otázky a diskusia: 

- V ktorej z európskych krajín pred rokom 1939 bola najpočetnejšia židovská 
komunita? 

- Aké sú synonymá pojmu holokaust? 

- Aký je názov rómskeho vyhladzovania? 

- Aké ďalšie skupiny boli počas 2. svetovej vojny vystavené vyhladzovaniu? 

- Kde, v akých miestach / táboroch sa uskutočnilo vyhladzovanie Židov z konkrétnych 
krajín? 

- Aké vyhladzovacie tábory existovali v Európe počas druhej svetovej vojny? 

- Vidíte rozdiely v situácii židovského obyvateľstva v krajinách východnej Európy a 
západnej Európy? 

- V ktorej z diskutovaných krajín je dnes židovská komunita najpočetnejšia? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10-15 minút). 

Trvanie: 60 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 

Komentár: 

Na záver by mal vodca dôrazne zdôrazniť význam holokaustu pre sociodemografickú 
situáciu európskych Židov a vyhladenie ich kultúrneho a historického dedičstva. Pri 
diskusii o otázkach súvisiacich s holokaustom je doporučenou stránkou encyklopédia 
holokaustu online na webových stránkach múzea holokaustu Spojených štátov 
(pozri: Bibliografia).  

 
Bibliografia: 

 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps 
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219 
 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219
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Školenie 9. 

  

Predmet: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu realizovaného v rámci 
projektu Erasmus Plus "Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na 
príklade židovských komunít". Časť 1: Jazyk, náboženstvo, identita. 

Predpokladaný čas: 4 hodiny. 

Materiály: markery, poznámkové bloky, tabuľa / krieda, fotokópia / kópia štúdie 
"Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít" 
vytvorené v rámci projektu Erasmus Plus pre každého účastníka kurzu; výtlačok 
rabína Rachela M. Solomina Sephardica, Aškenazika, Mizrahiho a etiópskych Židov. 
Židovský svet si uvedomuje dostupnosť online (viď: Bibliografia). 

Cieľ: rozpoznať situáciu židovskej menšiny v krajinách zahrnutých do výskumu na 
základe výsledkov prieskumov, definovať potreby menšín a posúdiť jej činnosť a 
štátnu politiku v otázkach náboženskej slobody, výchovy k menšinám alebo 
schopnosti používať židovské jazyky; aby si účastníci uvedomili úspechy a zlyhania 
menšín v konkrétnych krajinách s osobitným dôrazom na miesto ich pobytu. 

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 2, 3, 4, 5 Z hľadiska vedomostí 3, 4, 5 
špecifický 1, 2, 3, 4 Pokiaľ ide o zručností 1, 3 

  Z hľadiska postojov 1, 4 

 

Predmet: 

Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 9). 

Tréner vysvetľuje účel a metodiku výskumu, mal by charakterizovať skupinu 
respondentov zúčastňujúcich sa na výskume, vykresliť historický prehľad a právny 
stav a situáciu v danej krajine / krajinách 

(čas takéhoto zavádzania: približne 30 minút). 

Potom analyzujeme odpovede respondentov na otázky o ich nábožnosti, jazyk / 
jazyky, ktoré sa používajú každý deň a považujú sa za ich rodný jazyk, ako aj 
odpovede na otázky o identite, postoji k Európskej únii a emigrácii. Zdieľané 
odpovede, ktoré konfrontujeme s vlastnými vedomosťami a predstavami o židovskej 
menšine v príslušnej krajine. Alternatívne, v závislosti od počtu účastníkov tréningu 
ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, z ktorých každá poskytne relevantnú časť 
výskumu: 1 / jazyk; 2 / náboženské otázky. Rozoberáme tretiu časť a pokúsime sa 
odpovedať na otázku, ako jazykové otázky a ako náboženské v prípade 
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respondentov rozhodli o ich zmyslu pre totožnosť s židovským ľudom, ako aj o ich 
stoh do Izraela, EÚ a Európy , Môžeme tu využiť závery autorov "Nevládajúcich 
jazykov a náboženstiev v Európe založených na príklade židovských komunít", ktoré 
sa snažíme kriticky posúdiť. 

Ak účastníci školenia zahŕňajú ľudí patriacich k židovskej menšine, môžeme sa 
opýtať - ak súhlasia a chcú zdieľať svoje myšlienky - o svojom postoji k otázkam, 
ktoré nastali v dotazníku a analyzovanej štúdii. 

Trvanie: 150 minút. 

Otázky a diskusia: 

Predtým, ako začneme diskusiu, pozývame účastníkov, aby si prečítali krátky článok 
rabína M. Solomina Sephardica, Ashkenaziča, Mizrahiho a etiópskych Židov. 
Židovský svet je viac etnicky a rasovo ľudia než mnohí ľudia (trvanie: 10 minút). 

- Do akej skupiny, od sefardského, aškenazického, mizrahiho a etiópskeho Žida, 
ktorý sa autorom vyznačuje, je väčšina židovskej menšiny žijúca vo vašej krajine? 

- V ktorej z analyzovaných krajín je percento židovských jazykov najvyššie? Pozrime 
sa na to, prečo je to tak. 

- Vo všeobecnosti je jazyk dôležitým determinantom židovskej identity vo vybraných 
krajinách? 

- Aká dôležitá je určujúca definícia židovskej menšiny? 

- Myslíte si, že nevyhnutnou podmienkou pre "byť Židom" je vedieť / používať 
židovský jazyk alebo vyznávať náboženstvo mozaiky? 

- Aký je pozitívny postoj voči štátu Izrael z väčšiny odpovedí uvedených v 
prieskumoch bez ohľadu na krajinu bydliska respondentov? 

- Aké môžu byť rozdiely v vnímaní EÚ a pocit komunikácie s Európou v jednotlivých 
krajinách? 

- Je skutočnosť členstva v jednotlivých krajinách EÚ prospešná z hľadiska židovskej 
menšiny (a menšinám vo všeobecnosti)? 

- Ako vyzerá aplikácia židovskej menšiny v otcovstve vlasti / vlasti v kontexte 
príslušných krajín? V zjavných podobnostiach a akých rozdieloch? 

- Ako hodnotíte situáciu židovskej menšiny v mieste bydliska v porovnaní s inými 
krajinami, na ktoré sa vzťahuje výskum? 

- Mohol by niekto z vás urobiť krátky opis židovskej komunity žijúcej vo vašej krajine 
odkazom na výsledky prieskumu? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 



 33 

Trvanie: 60 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 

Poznámky: V prípade otázok a diskusií by sa mali sústrediť na pokus o zhrnutie a 
posúdenie situácie židovskej menšiny v každej analyzovanej krajine, s osobitným 
dôrazom na krajinu, v ktorej sa uskutočňuje výcvik.  
  
Bibliografia: 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
- vypracovanie v rámci projektu Erasmus + "Nelovitené jazyky a náboženstvá v 
Európe založené na príklade židovských komunít" 
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Školenie 10. 

  

Téma: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu uskutočneného v rámci projektu 
Erasmus Plus "Nevládajúce jazyky a náboženstvá v Európe založený na príklade 
židovských komunít". Časť 2. Oproti ostatným. 

Predpokladaný čas: 4 hodiny. 

Materiály: markery, poznámkové bloky, tabuľa / krieda, fotokópia / kópia štúdie 
"Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít" 
vytvorené v rámci projektu Erasmus Plus pre každého účastníka kurzu; kópie správ o 
rómskej menšine (pozri: Bibliografia). 

Cieľ: pokúsiť sa definovať postoj respondentov (židovskej menšiny) k založeniu 
potomstva a iných menšín (najmä Rómov ako príklad sociálne znevýhodnenej 
etnickej skupiny v celej Európe), s osobitným dôrazom na krajinu / miesto residence. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 2, 3, 4, 5 Z hľadiska vedomostí 3, 4, 5 
špecifický 1, 2, 3, 4 Pokiaľ ide o zručností 1, 3 

  Z hľadiska postojov 1, 2, 3, 4 

 

Predmet: 

Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 10). 

Tréner by mal zdôrazniť rozhovor tým, že pripomenul národnú štruktúru krajín 
zahrnutých do výskumu (tréning č. 2) a vysvetlil účel cvičenia a spôsob, akým 
účastníci budú pracovať. 

Potom analyzujeme odpovede respondentov na otázky o ich postoji k titulátnemu 
národu a ostatným menšinám v jednotlivých krajinách. Alternatívne, v závislosti od 
počtu účastníkov tréningu, ich môžeme rozdeliť do skupín (3 alebo 6), z ktorých 
každý bude podávať nejaký prieskum na jednotlivé, vybrané krajiny alebo na troch 
skupinách, z ktorých jedna bude analyzovať pomer skúmaných zástupcov židovskej 
menšiny k titulom národom v jednotlivých krajinách a ďalším dvom ďalším menšinám 
zahrnutým do dotazníka. Žiadame každého z účastníkov projektu o svoje skúsenosti 
a pozorovania týkajúce sa vnímania jednotlivých národov. 

Čas trvania 150 minút. 
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Otázky a diskusia: 

- V odpovediach respondentov v jednotlivých krajinách vás niečo prekvapilo? 

- Bolo by meno prieskumných zástupcov židovskej menšiny v jednotlivých krajinách 
vychádzajúcich z výskumu nazývané otvorené alebo skôr uzavreté? 

- Poznáte zvláštny postoj skúmaných predstaviteľov židovskej menšiny voči 
nemeckému ľudu kvôli spomienke na holokaust? Je to odlišné v závislosti od veku 
respondentov a krajiny ich pobytu? Čo môže spôsobiť rozdiely? 

- Aký je postoj skúmaných predstaviteľov židovskej menšiny k titulnému štátu a aké 
môžu byť rozdiely? 

- Podľa vašich hovorových poznatkov, skúseností, poznatkov získaných počas 
vzdelávania sa pomer skúmaných Židov v jednotlivých krajinách k rómskej komunite 
líši od pomeru ostatných národov k Rómom? 

- Aké sú príčiny osobitného vnímania rómskej menšiny? 

- V odpovediach respondentov sa často objavujú pojmy "islamská menšina", 
"arabská menšina", "moslimovia", "utečenci z rabínskych štátov", "utečenci z 
islamských štátov". Myslíte si, že vlny emigrantov z moslimských krajín v Európe v 
posledných rokoch majú nejaký vplyv na vnímanie a bezpečnosť židovskej menšiny a 
menšín vo všeobecnosti v krajinách, v ktorých ste obývali? 

- Vidíte vzťah medzi štátnou politikou voči utečencom z afrických krajín a Blízkeho 
východu a situácii menšín v štáte? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 

Trvanie: 60 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 

Komentár: 

Otázky sú otvorené a vedú k diskusii, preto je potrebné dávať pozor na jej priebeh a 
nedovoľovať žiadne spory ani hádky, najmä pri posudzovaní fenoménu migrácie v 
posledných rokoch. Prednášajúci by mal mať základné informácie o veľkosti a situácii 
Rómov a moslimských menšín v jednotlivých európskych štátoch (peeling údaje z 
Výskumného centra PEW, pozri Bibliografia).  
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Bibliografia: 

L. Farkas, Význam rasového alebo etnického pôvodu v práve EÚ: medzi stereotypmi 
a identitami, Luxembursko 2017,  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

Etnické mozaiky Európy. Stručný sprievodca právami menšín v Európe, ed. T. 
Benedikter, Bolzano / Bozen 2008,  

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 

Islam v Európskej únii: Čo je v stávke v budúcnosti? ", Tematické oddelenie 
štrukturálnych politík a súdržnosti, Brusel 2007 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-
population-in-europe/ 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

Správa o implementácii rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov, Bruxelles 
2014 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pd
f 

Rómovia v Európe (Richardsonský inštitút 2014) 

https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20
Roma%20People%20in%20Europe.pdf 
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Školenie 11. 

  

Téma: Obraz židovskej menšiny vo svetle výskumu realizovaného v rámci projektu 
Erasmus Plus "Nelmínne jazyky a náboženstvá v Európe založené na príklade 
židovských komunít". Časť 3: Za prítomnosti antisemitizmu a xenofóbie. 

Predpokladaný čas: 4 hodiny. 

Materiály: značkovače, poznámkové bloky, štúdium "Nevládajúce jazyky a 
náboženstvá v Európe založené na príklade židovských komunít". 

Cieľ: oboznámiť sa so situáciou židovskej menšiny v krajinách, na ktoré sa vzťahuje 
výskum; pokúsiť sa definovať jeho vzťah s titulárnym národom a inými menšinami, 
posúdiť potreby židovskej menšiny v súvislosti s bezpečnostnými otázkami, posúdiť 
jej dôveru voči štátu a jeho agentúram, vnímať antisemitizmus a frekvenciu 
antisemitského správania v jednotlivých krajinách; snaha premýšľať o zvláštnosti 
tohto javu ao spôsoboch jeho prevencie; pričom účastníci si uvedomujú príslušné 
nebezpečenstvá s osobitným dôrazom na krajinu / miesto pobytu. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania:  
 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 2, 4, 5 Z hľadiska vedomostí 3, 4, 5 
špecifický 1, 2 Pokiaľ ide o zručností 1, 3 

  Z hľadiska postojov 1, 3, 4 

 
Predmet: 
Roztok pred testom (5 minút, tréning / test č. 11). 
Tréner by mal vyhodnotiť rozhovor, pozri prvú a druhú časť analýzy výsledkov 
prieskumu. Potom analyzujeme odpovede respondentov na otázky týkajúce sa ich 
postoja k titulárnemu štátu a ostatným menšinám v jednotlivých krajinách, ako aj 
odpovede na otázku antisemitizmu a postoj k krajine pobytu. Alternatívne, v závislosti 
od počtu účastníkov tréningu, ich môžeme rozdeliť do skupín (3 alebo 6), z ktorých 
každý bude oznamovať časť výskumu v jednotlivých vybraných krajinách. Žiadame 
každého z účastníkov projektu o svoje skúsenosti a pozorovania spojené s 
fenoménom antisemitizmu alebo iným extrémnym nacionalistickým a rasistickým 
správaním. 
Trvanie: 150 minút. 
  
Otázky a diskusia: 
- Vidíte iné prejavy antisemitského, nacionalistického, xenofóbneho alebo 
rasistického správania, ktoré respondenti neuvádzajú? 
- Zdieľate názory respondentov na antisemitizmus a ich pocit bezpečia vo vašej 
krajine? 
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- Niečo vás prekvapilo v odpovediach týkajúcich sa prejavov antisemitizmu 
poskytnutých respondentmi? 
- Do akej miery ovplyvňuje politická situácia v danej krajine výskyt antisemitského, 
nacionalistického, xenofóbneho a rasistického správania? 
- Myslíte si, že štát a jeho agentúry účinne pôsobia proti fenoménu antisemitizmu, 
xenofóbie a rasizmu? 
- Vykonali kroky štátu a jeho agentúr viac alebo menej efektívne v boji proti 
antisemitizmu, xenofóbii a rasizmu pred 5 rokmi? 
- Je skutočnosť, že jednotlivé krajiny patria do EÚ, prospešné z hľadiska bezpečnosti 
a práv židovskej menšiny (a menšinám vo všeobecnosti)? 
- Má príliv prisťahovalcov z moslimských krajín vplyv na situáciu židovskej menšiny? 
- Premýšľajte o tom, aké opatrenia by sa mali prijať, aby sa zabránilo fenoménu 
antisemitizmu, xenofóbie a rasizmu? 
Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (5 - 10 minút). 
Trvanie: 60 minút. 
  
Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 
  
Komentár: 
Diskusia by sa mala zamerať na hodnotenie situácie židovskej menšiny s osobitným 
dôrazom na krajinu, v ktorej sa uskutočňuje školenie. Otázky sú otvorené a 
podporujú diskusiu, preto by mali byť pod dohľadom a vyhnúť sa krutým sporom 
alebo hádkam. 
  
Bibliografia: 
  
- vypracovanie v rámci projektu Erasmus + "Nelovitené jazyky a náboženstvá v 
Európe založené na príklade židovských komunít" 
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Školenie 12. 

  

Téma: genocída, politika, etnické čistenie. 

Predpokladaný čas: 3 hodiny. 

Materiály: fotokópie príslušných článkov a vedeckých textov (pozri: Bibliografia), A4 
papier, markery, tabuľa / krieda, prístup na internet. 

Cieľ: Zoznámiť účastníkov školenia s najtragickejšími dôsledkami extrémneho 
nacionalizmu a politiky etnickej diskriminácie, rasovej, náboženskej, triedy (patriacej 
do určitej sociálnej skupiny alebo vrstvy) alebo z dôvodu politických názorov; 
zvyšovanie povedomia o skorých príznakoch a prejavoch politík, ktoré vedú k 
genocíde zločinu, politickému, etnickému čisteniu a povedomiu o následkoch 
pasívneho postoja v prítomnosti prejavov takejto politiky v príkladoch udalostí, ktoré 
sa odohrávajú v 20. storočí. 

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 2, 3, 4, 5 Z hľadiska vedomostí 2 
špecifický 5 Pokiaľ ide o zručností 1, 2, 3, 4 

  Z hľadiska postojov 1, 2, 3, 4 

 

Predmet: 

Roztok pred testom (10 minút, tréning / test č. 12). 

Vysvetľujeme účel školenia a spôsob, akým účastníci budú pracovať. Začíname s 

odkazom na predmet školenia, v ktorom zdôrazňujeme, že etnické a menšinové 

problémy často viedli k konfliktom, ktoré niekedy vyvrcholili zločinom genocídy a 

etnických čistiek. Žiadame účastníkov, čo považujú za zločin genocídy a čo sú 

etnické čistenie, a žiadame možné príklady takýchto zločinov v dejinách sveta, 

Európy, ich krajiny a národa. Potom si spomínam na postavu Rafała Lemkina (pozri 

Bibliografia) a definíciu genocídy podľa OSN (účastníci dostávajú fotokópie Dohovoru 

o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy OSN z roku 1948 (kópie v jazyku, v 

ktorom školenie sa vykonáva - podkapitoly relevantných článkov v angličtine nižšie): 

Články II a III Dohovoru z roku 1948 o prevencii a trestaní genocídy. 
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Článok II: dva prvky zločinu genocídy: 

1) mentálny prvok, čo znamená "zámer zničiť celú alebo čiastočne národnú, etnickú, 

rasovú alebo náboženskú skupinu; 

2) fyzický prvok, ktorý zahŕňa päť aktov opísaných v odsekoch a, b, c, d a e. Zločin 

musí obsahovať oba prvky, ktoré sa nazývajú "genocída". Tieto 5 prvkov sú: 

a. Zabíjanie členov skupiny; 

b. Spôsobenie vážnosti skupiny; 

c. Úmyselne spôsobujúce fyzickú deštrukciu; 

d. Zavedenie opatrení zameraných na prevenciu pôrodov v rámci skupiny; 

e. Nútené premiestňovanie detí skupiny do inej skupiny. 

Snažíme sa zdôrazniť skutočnosť, že podľa definície a medzinárodného práva je 

genocída nielen tou, ktorá je zodpovedná za priamu trestnú činnosť (napr. Zabíjanie 

alebo smrť), ale napríklad zabraňuje rozmnožovaniu skupiny, prijímaniu a prenosu 

deti z jednej skupiny pre iných ľudí alebo duševne choré zaobchádzanie - zámer je 

dôležitý. Spolu sa zaujímame, aké opatrenia možno v súlade s Dohovorom OSN 

uvažovať, aby viedli k zločinu genocídy. Pre účastníkov je optimálne prísť k 

niektorým z nasledujúcich záverov (je nevyhnutné uskutočniť diskusiu alebo položiť 

otázky, aby účastníci aktívne zúčastnili diskusie, povedali by to, že aktivity vedúce k 

genocíde sú: 

a. priame vraždy členov danej skupiny alebo činy vedúce k ich smrti; 

b. spôsobiť vážne zranenia alebo duševné poranenia vrátane traumy medzi členmi 

skupiny vrátane mučenia, znásilnenia, sexuálneho násilia, donucovania užívať drogy 

alebo iné omamné látky, mrzačenie; 

c. vytvorenie životných podmienok vypočítaných na zničenie danej skupiny, napr. 

prijímaním potravín, obmedzením prístupu k vode, liekom, lekárom a prístupu k 

liečbe, úkrytu, oblečeniu. Odňatie prístupu k životu znamená aj konfiškáciu zbierok, 
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zablokovanie prístupu k zásobám, konanie v koncentračných táboroch, nútené 

premiestňovanie, vyhostenie do púšte atď. 

d. zabrániť rozmnožovaniu prostredníctvom nútenej sterilizácie a potratov, zákaz 

manželstva, zdĺhavé odlúčenie Ala od žien; e. nútený presun detí z jednej skupiny do 

druhej, tiež pod hrozbou teroru, psychického útlaku v dôsledku zatknutí, zadržania 

atď. (Dohovor OSN o právach dieťaťa definuje deti ako osoby mladšie ako 18 rokov). 

Ďalej sa odvolávame na článok III Dohovoru o genocíde a na radu, píšeme činy, 

ktoré sú trestné za tresty genocídy, plánovanie genocídy, výzvy na genocídu, pokus 

o genocídu, spolupáchateľstvo v genocíde. Tieto akcie sa považujú za genocídy, ak 

sa týkajú zničenia / konca existencie skupiny. Účastníci tréningu by mali byť citliví na 

skutočnosť, že vyššie uvedené akcie sú trestateľné trestom za genocídu, aj keď 

nezačnú, ale sú naplánované. Trvanie: 60 minút. 

Ďalšou etapou školenia je diskusia o definícii genocídy známymi vedcami, sociológmi 

atď. Na tento účel rozdeľujeme účastníkov tréningu na 6 skupín, dávame im 

fragmenty definícií jednotlivých autorov, po ktorých jeden účastník hlási svoju 

definíciu a umiestni ju na správne miesto na doske: 

Autor / autori Definícia Komentáre 

Frank chalk / 
kurt jonassohn 

Genocída je forma jednostrannej masovej 
zabíjania, v ktorej štát alebo iný orgán plánuje 
zničiť skupinu, pretože táto skupina a členstvo v 
nej sú definované páchateľom 

 

Israel W. 
Charny 

Genocída vo všeobecnom zmysle je hromadné 
zabíjanie veľkého množstva ľudských bytostí, ak 
nie v priebehu vojenských síl priznaného 
nepriateľa, v podmienkach nevyhnutnej 
bezbrannosti a bezmocnosti obetí 

 

Helen fein Genocída je trvalo cielená akcia obete skupiny 
ľudí, pretrvávajúceho v sociálnom prostredí 

 

Barbara harff / 
ted r. Gurr 

Podľa našej definície sú genocídami a politicizmi 
podpora a vykonávanie politík zo strany štátu 
alebo jeho činiteľov, čo vedie k úmrtiu podstatnej 
časti skupiny. Rozdiel medzi genocídami a 
politikmi je identifikovaný štátom. V genocíde sú 
obete skupiny, t. J. Etnická príslušnosť, 
náboženstvo alebo štátna príslušnosť. V 
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politikách obete skupiny v režime a dominantné 
skupiny 

Steven T. Katz Pojem genocídy sa uplatňuje len vtedy, keď 
existuje zámer, ale úspešne Vykonaný, fyzicky 
zničí celú skupinu (takáto skupina je definovaná 
páchateľmi. 

 

Baruch 
kimmerling 

Politika palestínskeho ľudu, postupný, ale 
systematický pokus 

 

 

Účastníci tréningov sa snažia porovnať konkrétne definície a posúdiť ich užitočnosť 
ako nástroja definujúceho genocídu a umožňujúci včasnú diagnostiku; 
sprostredkovateľ by mal diskusiu spravovať tak, aby venoval osobitnú pozornosť 
zvýrazneným častiam vyššie uvedených definícií. Potom sa pokúsime poukázať na 
rozdiely v definícii zločinu genocídy a politiku. 

Trvanie C celkove: 120 minút. 

Otázky a diskusia: 

- O akých prípadoch genocídy ste počuli? 

- Vyzerá hrozba genocídy a etnických čistiek v dnešnom svete, a to najmä v Európe? 

- Aké sú hlavné rozdiely v kritériách pri definovaní genocídy a politiky? 

- Pokúste sa definovať pojem "etnických" očistok a poskytnúť vám známe príklady. 

- Zvážte, či sú opatrenia prijaté štátmi a medzinárodnými organizáciami na prevenciu 
hrozby genocídy postačujúce? 

Testovacie riešenie a diskusia o jeho výsledkoch (10 - 15 minút). 

Trvanie: 60 minút. 

Zhrnutie: Trvanie: 30 minút. 

Komentár: 

Otázky sú otvorené a vyvolávajú diskusiu (napr. Posúdenie izraelských politík proti 
Palestínčanom alebo názory Baruch Kimmerlinga), takže sa musíte pozerať na jeho 
priebeh a nedovoliť jej vyhnúť sa kontrole a eskalovať do argumentu.  

 
Bibliografia: 
 
E. K. Jenne, etnické vyjednávanie. Paradox menšinového posilnenia, Ithaca - Londýn 
2007 
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Lebor A., "Komplikovanosť so zlom". Organizácia Spojených národov vo veku 
modernej genocídy, New Haven - Londýn 2006 
 
Midlarsky M. I., zabíjacia pasca. Genocída v dvadsiatom storočí, Cambridge 2005 
 
Naimark N. M., Požiar nenávisti. Etnické čistenie v Európe dvadsiateho storočia, 
Londýn 2001 
 
Nacionalizmus a etnický konflikt (revidované vydanie), ed. M. E. Brown, O. R. Coté 
Jr., S. M. Lynn-Jones, S. E. Miller, Cambridge, MA 2001 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin;  
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050 
 
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0
001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9 
 
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207 
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https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207
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Školenie 13. 

  

Téma: Zhrnutie. 

Trvanie: 1 hodina. 

  

Ciele a výsledky vzdelávania implementované / dosiahnuté prostredníctvom 
vzdelávania: 

 
CIELE  VPLYV OF THE EDUCATION  
všeobecný 1, 2, 5 Z hľadiska vedomostí 1, 5 
špecifický 5 Pokiaľ ide o zručností 2, 3, 4 

  Z hľadiska postojov 1, 2, 3 

 

Predmet: 

Prednášajúci by mal sumarizovať svoj kurz v niekoľkých vetách a pripomenúť, aký 

bol účel výskumu, dizajnu a vzdelávania. Potom je vhodné, aby každý účastník 

zdieľa svoje vlastné úvahy a pokúšal sa odpovedať na otázku: 

- Čo sa počas výcviku učil / učil? 

- Môže získať poznatky, ktoré získal, v ďalšej vedeckej, vzdelávacej a sociálnej 

práci? 

- Môžu získané vedomosti byť užitočné pre možné kroky na zlepšenie situácie 

menšín? 

Konečný testovací roztok (15 minút, tréning / test č. 13) a diskusia o jeho výsledkoch. 

Doplnenie tréningového dotazníka a individuálnych školiteľov (10 minút, konečný 

dotazník). 


