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povinně volitelná aktivita č. 7
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a)

Je název programu srozumitelný a vyjadřuje jeho obsah?

Ano. Název programu je srozumitelný a plně odpovídá jeho obsahu.

b)

Odpovídá název programu názvu, který příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu
Přehled vyfuářených programů a zvolených tematických oblastí?

Ano. Název programu odpovídá názvu, ktený byl uveden v žádosti.

c) Je jasně

stanoven cíl programu?

Ano. Cíl programu je jasně stanoven. Obsahuje obecný cíl poskytnutí podpory středoškolským
učitelůma učitelkám (i budoucím) pro výuku a výchovu k demokratickým hodnotám a pro rozvíjení
občanských kompetencí. Obecný cíl je dále konkretizován třemi dílčímicíli - seznámení se
s aktuálními problémy a odbornou reflexí problematiky, představení vynikajících vzdělávacích
materiálů a aktivit a rovněž poskytnutí prostoru pro vzájemné sdílenízkušenostímezi účastníkya
účastnicemiprogramu.

d)' Je dosažení vzdělávacího cíle programu reátné?
Ano. Dosažení cíle je reálné.

e) Je

vzdělávací cíl stanoven v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu
2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specífická část?

-

viz kap.

Ano. Vzdělávací cíl je plně v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu, zaměřuje se
primárně na kompetence občanské,v souladu s RVP, ale podporuje rovněž rozvq kompetencí
komunikačních,sociálních, personálních a těch, potřebných k řešení problémů.
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Pokud je program určen dětem a žákům, jsou rozvíjeny odpovídajícíklíčovékompetence?
Je vzdělávací cíl stanoven v souladu s příslušným RVP?

Program je určen pedagogům a pedagožkám, včetně budoucích.

g)

Pokud je program určen pedagogům, odpovídá vzdělávací cíl programu potřebám jejich
pedagogické praxe?

Ano. Vzdělávací cíl programu plně odpovídá potřebám pedagogické praxe zúčastněných

vyučujícícha budoucích pedagogů a pedagožek. Nabízíjim nové důležitéinformace a především
řadu zalímavých materiálů, které lze vhodně využítve výuce, Zároveň oceňuji prostor pro sdílení
zkušeností s programem i s problematikou oběanských hodnot v rámci aktuální pedagogické praxe
účastníků
a účastnic,

h) Je

jasně stanovena cílová skupina?

Ano. Cílová skupina je jasně stanovena a tvoří ji středoškolštíučiteléa učitelky humanitních
předmětů a vysokoškolštístudujícípřipravuj ícíse na budouií pedagogickou profesi.

i)

Odpovídá zvolená cílová skupina programu údaji, ktery uvedl příjemce do přílohy žádosti

o podporu Přehled vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?

Ano. Zvolená cílová skupina odpovídá údaji v žádosti.
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j)

Odpovídá zaměření a obsah programu zvolené cílovéskupině?

Ano, Zaměření a obsah programu plně odpovídá cílovéskupině.

program s uzpůsobením pro žáky se SVP ve smyslu společného
je
vzdělávání,
splněna podmínka, že jej mohou žáci se SVP bez problému absolvovat?

k) Pokud se jedná o

Program neníurčenžákům ažákyním se SVP,

l)

Odpovídá obsah a pojetí programu Kompetencím po demokratickou kulturu a pojetí aktivity
č, 7 ve výzvě?

Ano. Obsah a pojetí programu odpovídá Kompetencím pro demokratickou kulturu.

m) Není koncepce programu v rozporu
pojetím aWivity č.7 ve výzvě?

s pojetím Kompetencí

po demokratickou kulturu

a

Ne. Koncepce programu nenív rozporu s pojetím Kompetencí pro demokratickou kulturu.

n)

Odpovídá obsah programu zvolené tematické oblasti (viz kap 5.2.4 Pravidel pro žadatele
a příjemce - specifická část), kterou příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu Přehled
vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?

Ano. Obsah programu odpovídá zvolené tematické oblasti uvedené v žádosti.

o)

Odpovídá hodinová dotace obsahu a cílůmprogramu?

Ano. Hodinová dotace odpovídá cílůma obsahu programu. Jednotlivé části programu (Teorie,
Praxe, lnovace, Sdílení)mají dostatečnou časovou dotaci. Závěrečné sdíleníje rovněž dostatečně
časově dotováno, takže se reálně vytvořil prostor pro sdílenízkušenostía dobré praxe mezi
účastníkya účastnicemiprogramu.

p)

Je program zpracován na dostatečnégrafické úrovni s využitím vzoru přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMD?

Ano. Program je zpracován na dostatečnégrafické úrovni podle vzoru z webu MŠMT.

q) Je program zpracován ve všech částech, které obsahuje vzor přílohy pro vzdělávací
program (viz vzor na webu MŠMD?

Ano. Program je zpracován ve všech částech podle vzoru z webu MŠMT.
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Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu tak, jak jsou
uvedeny v popisu aktivity č. 7 v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část?

Ano. Program obsahuje všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu,
s popisem aktivit v Pravidlech pro žadatele a př'tjemce - specifická část.

v souladu

s)

Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu minimálně tak, jak

je

příjemce uvedl

v

příloze žádosti o podporu Přehled klíčovýchvýstupů k naplnění

indikátorů projektu ESF?

Ano. Program obsahuje všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu v souladu s žádostí
o podporu.

t)

Proběhlo ověření programu dle podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce
- specifická část - viz kap. 2 a kap. 5.2.4?

Ano. Ověření programu proběhlo podle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická
část. Vzhledem k pandemickým restrikcím se jednalo o jedno ověření- 10.-11, 10. 2019.

u)

Zpráva o ověření programu v praxi (viz vzor na webu
MSMT)? Byly do finální verze programu skutečně zapracovány poznatky z ověření

Je _součástífinální verze programu

programu v praxi?

Ano. Součástífinální verze programu je Zpráva o ověření programu v praxi.

v)

Vypořádal a zapracoval příjemce Vaše případnépřipomínky a návrhy, pokud jste je před

vypracován ím této fin ál n í verze posu d ku vznesl/a?

Před vypracováním této finální velze posudku jsem nevznesla žádné připomínky a návrhy.

w) Jaké jsou slabé a silné stránky programu?

Mezi silné stránky programu patří jednoznačně jeho společenská aktuálnost a závažnost, což
potvrzují i učiteléa učitelky ze své pedagogické praxe. Silnou stránkou je rovněž celkový koncept
programu a vyváženost jednotlivých částízahrnujícíchjak teoretické seznámení a prohloubení

znalostí a dovedností vztahujícíse k problematické demokratických hodnot, tak praktické ověřování
a inovace, v neposlední řadě dostatečný prostor pro sdílenívzájemných zkušeností. Mezi silné
stránky patří rovněž využitíaktivizačních metod, které umožnily v rámci workshopů aktivní přístup
účastnica účastníků.
Žaane slabé stránky programu jsem zde neshledala.

x)

Jak hodnotíte celkové zpracování programu a jeho kvalitu? Vložte slovní hodnocení.
Pokud byste měl/a program ohodnotit známkou, jakou mu udělíte? Známkováníjako ve
škole, tj. od jedničky (nejlepší hodnocení) do pětky (nejhoršíhodnocení).

Celková kvalita zpracováníje na vysoké úrovni. Potvrzují to na jedné straně evaluačnídotazníky
účastníků
a účastnicprogramu, kteří ho hodnotili např. jako ,,výborný", ,,přínosný", ,,určitě využiji".
Na druhé straně i samotní realizátoři a realizátorky programu jej hodnotili velmi pozitivně, patrná je
již delšízkušenosts organizací a realizacítěchto typů programu. Program již nepotřebuje žádné
úpravy.

Celková vysoká kvalita zpracováníje rovněž dána silnými stránkami programu spočívajícími
v aktuálnosti zvoleného tématu, promyšlenémkonceptu a struktuře, dostatečným prostorem pro
aktivizaci účastníků
a účastnic,získánínových učebníchmateriálů,
Program rovněž výborně rozvtlí a je plně v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu.
Program hodnotím známkou 1,

y)

Doporučujete program k realizacitvůrcem programu?

Ano. Program doporučuji k realizaci tvůrcem programu.
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z)

Doporučujete program k realízaci i dalšímisubjekty?

Ano. Program doporučuji k realizaci také jin mi subjekty.

a)

Je program ve všech dílčíchvystupech zpracován kvalitně a na potřebné odbomé úrovni?

Ano, Program je ve všech dílčíchvýstupech zpracován velmi kvalitně a na vysoké odborné úrovni.
Opírá se o výzkumy a zkušenosti odborníků a odbornic na danou problematiku.

b)

Je z odborného hlediska program koncipován logicky?

Ano. Program se vyznačuje jasnou, logicky navaz$ící strukturou. Po prvotním seznámení se s

teoretickými aspekty problematiky demokratických hodnot následovalo praktické ověření, inovování
a následně závěreěné sdílenízkušeností(viz sekce Teorie, Praxe, lnovace, Sdílení)

c)

Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován dostatečně přehledně?

Ano. Program je ve všech dílčíchvýstupech zpracován dostatečně přehledně. Jednotlivé sekce
programu jsou dobře strukturované.

d)

"

Jsou jednotlívéobsahové části programu propojeny, existuje potřebná návaznost

jednotlivých obsahových cel ků?

Ano. Jednotlivé obsahové ěástijsou propojeny, všechny čtyři výše uvedené sekce na sebe logicky

navazqí,

e)

Odpovídá odborná úroveň programu současným poznatkům a je dostatečně aktuální?

Ano. Odborná úroveň programu je vynikající,zcela v souladu se současnými poznatky z tlýzkumu
praxe. Opírá se o práce předních expertů a expertek na danou problematiku.

0

Je program z odborného hlediska zpracován
kulturu?

v

i

souladu s Kompetencemi pro demokratickou

Ano. Program je z odborného hlediska zpracován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou
kulturu.

g) Je

program ve všech dílčíchvýstupech dostatečně podrobně rozpracován (tj. tak, aby mohl
bez problémůrealizován bez dalšíhodoplňování obsahu učiva apod. ijiným subjeldem,
v jiné škole)?

b,ýt

Ano. Program je ve všech dílčíchvýstupech dostatečně rozpracován a můžebýt snadno realizován
jiným subjektem v jiné škole.

h) Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován tak, že je možná jeho bezproblémová

přenositelnost (vyjma částíprogramu, které jsou popř. vázány na konkrétní region, konkrétní
objekt atd., popř. obsahuje program varianty pro jiný region, objekt nebo metodický návod
na možnou úpravu pro realizaciv jiném regionu, objektu,apod)?

Ano, Program je ve všech dílčíchvýstupech bezproblémově přenositelný a nevyskytují se zde
žádnéspecifické aspekty, které by byly vázány na konkrétní region, objekt atd.

i)

Pokud je program určen pedagogickým pracovníkům,je zpracován ve formě odpovídající
požadavkůmna akreditované programy
://www.msmt.czJvzdelavani/dalsivzdelavani/akreditace-v-s ?

DVPP:
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Ano. Program je určen pedagogům a pedagožkám, je zpracován v souladu s požadavky MSMT na
tento typ programů.

n

Pokud je program určen pedagogickým pracovníkůma obsahuje distančníčást, je
zpracován dle akreditačních požadavků na programy DVPP s distančníčástí:
?

Program neobsahuje distančníčást,

k) Je

soubor odkazů na materiály, které byly pro danou problematiku vytvořeny v předchozích
projektech, dostatečně rozsáhlý, jsou anotace výstižnéa jsou odkazy funkční?

Ano. Soubor odkazů na materiály je dostateěně rozsáhlý, anotace jsou výstižnéa odkazy funkční.
Soubor je rnýborně zpracován.

l)

Je terminologíe používaná ve všech dílčíchvýstupech na odpovídajícíodborné úrovni, popř.
je v odůvodněných případech dostatečně vysvětlena?

Ano. Términologie byla lektory a lektorkami používána na odpovídajícíodborné úrovni a dostateěně
vysvětlena.

m) Obsahuje program potřebné odkazy na použitézdroje?
Ano. Program obsahuje potřebné odkazy na použitézdroje.

n) Jsou citace uváděny

v souladu s platnou normou?

Ano, Citace jsou uváděny v souladu s platnou normou.

o)

Prošel prqgram ve všech dílčíchvýstupech jazykovou korekturou?

Ano. Program prošel ve všech dílčíchvýstupech jazykovou korekturou.

p)

Je program ve všech dílčíchuýstupech na potřebné jazykové, stylistické a grafické úrovni?

Ano, Program je na výborné jazykové i grafické úrovni.

q)

Je program ve všech díIčíchvýstupech zpracován tak, že splňuje všechny požadavky
uvedené v Kitéiíchluality digitáIních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných
rozpočtů:
?

Ano. Program je ve všech dílěíchvýstupech v souladu s Kritérii kvality digitálních zdrojů
podpořených z veřejných rozpočtů.

0

Doložil příjemce, jak nabídl program ke zveřejnění na poňálech uvedených v Pravidlech pro
žadatele a příjemce - specifická část?

Program bude nabídnut ke zveřejnění až po finálních posudcích, tj. na podzim 2021,

s/

Jak hodnotíte celkovou odbomou úroveň programu?

Program je na všech úrovníchzpracován na vynikajícíodborné úrovni, Využívávýzkumy a
zkušenosti současných předních odborníkůa odbornic na danou problematiku z akademického
prostředí i praxe (zde měly velký ohlas u účastníků
a účastniczejména instituce Knihovna Václava
problematika
hodnot
demokratických
Havla a Dox).
ie řešena zrůznÝch úhlůpohledu a zasazena
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do rŮznorodých kontextŮ. Výsledkem je pak pestře interpretovaný a zároveň logicky konzistentní
celek.
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a) Jsou

zvolené metody, postupy a formy výukyhealizace programu vhodné?

Ano. Všechny metody, postupy a formy výuky byly vhodně zvolené. Kombinace přednášek, diskuzí,
workshopů, evaluací a možnostívyzkoušet nové výukové materiály byla výborně zvolena a
umožnila vysokou informační i zkušeností výtěžnost programu ze strany účastníků
a účastnicijejich
aktivní zapojení,

b)

Odpovídajízvolené metody, postupy a formy dané cílovéskupině?

Ano. Zvolené metody, postupy a formy odpovídaly dané cílovéskupině.

c)

Odpovídá obsah a odborná náročnost programu zvolené cílovéskupině?

Ano, Obsah i odborná náročnost odpovídají cílovéskupině, rozvllí jejich dosavadní vědomosti a
zkušenosti.

d)

Pokud je program určen pro děti a žáky, jsou zohledněny věkové zvláštnosti dané cílové
skupiny?

Program není určen pro žáky a žákyně.

e)

Pokud je program určen pro pedagogy, jsou z hlediska andragogiky zvoleny odpovídající
formy vyuky?

v podobě dvoudenního seminá e je naprosto vyhovující, protože
pedagogové a pedagožky jsou v krátkém čase a intenzivně seznámeni a aktivně zapojeni do
pojednávané problematiky bez nutnosti rešit obvyklé pracovní povinnosti.

Ano. P ímá forma v uky

D

Je v programu anolena a realizována vhodná forma motívace cílovéskupiny?

Ano. Vhodné formy motivace cílovéskupiny byly zvoleny, jedná se p edevšímo zdůraznění
aktuálnosti dané problematiky ze strany lektor a lektorek, snadné využitínov ch poznatkťt,
dovedností a

g) Jsou

v ukov ch

materiálťt v praxi. Pozitivem jistě byly i aktivizačnímetody.

využity vhodné aktivizačnímetody?

Ano. Byly využity vhodné aktivizační metody v rámci workshopůt, diskuzí, evaluace a prostor pro
vyzkoušení si nov ch v ukov ch materiálťr. Účastnice a ričastnícinebyli jen pasivními p íjemci
informací.

h) Jsou v programu využívány vhodné didaktické pomťlcky?
Ano. Pedagogové a pedagožky měli k dispozici r znorodé didaktické pomťrcky, kombinace textťt,
obrazového, audiovizuálního materiálu, vše v souladu s požadavkem názornosti vyiukového
procesu.

0

Je metodika programu zpracována na pot ebné didaktické úrovni?

Ano. Metodika programu je zpracována na pot ebné didaktické rovni. Naplňuje všechny duležité
aspekty vzdělávacího a vyichovného procesu včetně praktick ch záležitostí typu vybavení uČebny,
nutné pomťrcky atd.

j)

Obsahuje program všechny pot ebné materiály, prezentace, odborné texty, baterie príkladů
dobré praxe, seznam doporučenéliteratury, internetové odkazy, klíče
k listům (lkolťt, k ížovek,kvízů,poznatky z ově ení v praxi atd.?

Ano. Program obsahuje všechny potřebné materiály. Účastníkůma účastnicímbyly poskytnuty
prezentace lektorů a lektorek, seznamy doporučenéliteratury, materiály z předchozích programů,
odkazy na výukové listy a důležitéwebové stránky. Velký ohlas měla zejména prezentace portálu
s uýukouými programy.

k)

Jak hodnotíte celkovou didaktickou úroveň programu?

Program je z didaktického hlediska na vysoké úrovni, všechny metody, postupy a formy výuky byly
zvoleny adekvátně. Přímá forma realizace umožnila většízapojení učitelůa učitelek do programu a
jejich intenzivnější absorbování předkládaných informací zkušeností, čímžse zvyšuje
pravděpodobnost dalšího užitív jejich pedagogické praxi. Didaktické metody byly rovněž vhodně
zvoleny, zejména jejich kombinace usnadnila intenzivní soustředění účastníků účastnic.
V programu byly rovněž bohatě použity didaktické pomůcky. Celkově hodnotím program velmi
pozitivně, zúročujese předchozí zkušenost organizátorů a organizátorek.

i

a

P ípadnédalšíkomentá e/poznámky k programu
K programu nemám da!šíkomentáre a pripomínky.

Potvrzují soulad tohoto programu se zamě ením v zvy, se strategick mi dokumenty, s pojetím
Kompetencí pro demokratickou kulturu a s požadavky na v stupy aktivity č. 7, které jsou
uvedeny v Pravidlech pro žadatele a p íjemce - specifická část (navazujícídokument v zvy
Budování kapacit pro rozvoj škol ll). Program je zpracován kompletně a je na pot ebné
odborné a didaktické rirovni.
Jméno, prúmení,titu!
Doc. Mgr. Denisa
Nečasová, Ph. D
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Datum a místo
25. B. 2021

lF

rrsktx n

m

invw

10
cty

