Vyzva Budování kapacit pro rozvoj škoI Il
povinně volitelná aktivita č.7

Odborny a didaktick posudek programu

Centrum pro studium demokracie a kultury, o. p. s.

CZ.a2.3. 68/0. 0/0

.0 l 1

603210008

1

54

Občansk prťlkaz 4.a - kompetence
Podpora demokraticki ch hodnot
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pro demokratickou kulturu

a) Je

název programu srozumitelný a vyjadřuje jeho obsah?

Název programu Podpora demokratických hodnot srozumitelně vyjadřuje jeho obsah,

b)

Odpovídá název programu názvtJ, který příjemce uvedl do přílohy žádosti o podporu
Přehled vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?
Název programu Podpora demokratických hodnot je totožná s názvem, ktery uvedl příjemce
do žádosti o podporu.

c)

Je jasně stanoven cíl programu?

Cíl programu Podpora demokratických hodnot je jasně stanoven. Obsahuje hlavní cíl,
,,poskytnout podporu sťředoško/ským učitelůmpro rozvoj občanských kompetencí a pro
rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu (především kompetencí ,,občanský postoj",
,,odpovědnost", a hodnoty ,,demokracie, spravedlnosti, čestnosti, rovnosti a právního
státu")", ktery je dále rozveden do tří bodů: 1) ,,seznámit s teoretickými (politologickými)
souyis/osími hodnot, na nichž stojí a které předpokládají demokratické režimy, a ukázat na
důsledky absence těchto hodnot ve společnosti", 2) ,,představit vynikajícívzdělávací
materiály, vzdělávací aktivity a projekty, které již existují anebo vznikly v projektu Občanský
průkaz 4.0, a které mohou účastníciprogramu využítve své výuce k podpoře utváření
demokratických hodnot u žáků",3) ,,poskytnout prostor pro vzájemné sdílenízkušeností
mezi účastníkyprogramu",

d) Je dosažení vzdělávacího cíle programu reálné?
Vzhledem k celkové koncepci programu Podpora demokratických hodnot považuji naplnění
jeho cílůza reálné.

e) Je vzdělávací cíl stanoven

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

Vzdělávací

cíl programu

Podpora demokratických hodnot

s Kompetencemi pro demokratickou kulturu,

je

-

viz kap.

vytyčen v souladu

Pokud je program určen dětem a žákům, jsou rozvíjeny odpovídajícíklíčovékompetence?
Je vzdělávací cíl stanoven v souladu s příslušným RVP?
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Program Podpora demokratických hodnot je koncipován pouze pro pedagogy, popř.
budoucí pedagogy,

g) Pokud je program

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

Potřeby pedagogické praxe učitelůnaplňuje vzdělávací
de m

h) Je

okratických

h
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rn

Podpora

ě.

jasně stanovena cílová skupina?

Cílová skupina programu Podpora demokratických hodnot
pedagogové a budoucí pedagogové.

i)

cíl programu

je

jasně vymezena, tvoří ji

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

o podporu Přehled vytvářených programů a zvolených tematických oblastí?

Úaale o cílovéskupině uvedené příjemcem v žádostijsou totožnés cílovou skupinou
programu Podpora demokratických hodnot. V obou případech se jedná o
středoškolské pedagogy a současnévysokoškolské studenty připravující se na učitelskou
profesi.

j)

Odpovídá zaměření a obsah programu zvolené cílovéskupině?

Pro danou cílovou skupinu považuji zaměření a obsah programu Podpora demokratických
hodnot za výborný. Jedná se o navazujícívzdělávání a výchovu ,realizovanou
vysokoŠkolskými odbomíky a specialisty na uvedené téma, které je přízpůšobené

pedagogické praxi,
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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 Podpora demokratických hodnot je koncipován pouze pro pedagogy a nikoli pro
žáky, popř. žáky se SVP.

l)

Odpovídá obsah a pojetí programu Kompetencím po demokratickou kulturu a pojetí aktivtty
č. 7 ve výzvě?
Kompetence pro demokratickou kulturu jsou plně kompatibilní s obsahem

programu Podpora demokratických hodnot.

m) Není koncepce programu

v

pojetím aktivity č. 7 ve v,!tzvě?

a

pojetím

rozporu s pojetím Kompetencí po demokratickou kulturu a

Kompetence pro demokratickou kulturu nejsou v žádnémohledu v rozporu s koncepcí

programu Podpora demokratických hodnot.

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?
Tematická oblast uvedená v žádosti příjemcem a obsah programu Podpora demokratických
hodnot jsou totožné.

o)

Odpovídá hodinová dotace obsahu a cílůmprogramu?

Hodinová dotace je z hlediska obsahu a cílůprogramu Podpora demokratických hodnot
výborně zvolena. Jednotlivé částijsou vyváženéa z hlediska časovédélky dobře ,,dotované'.
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p)

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

Vzor na webových stránkách MŠMTbylvyužit přizpracování programu Podpora
demokratických hodnot. Jeho grafická úroveň je na výborné úrovni,

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

Vzor na webových stránkách MŠMTbylvyužit při zpracování všech částíprogramu Podpora
d e m okrati ckých h od n ot.

0

Obsahuje program všechny povinné dílčívýstupy vzdělávacího programu tak, jak jsou
uvedeny v popisu aktivity č. 7 v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část?

Program Podpora demokratických hodnot obsahuje všechny povinné dílčívýstupy v
souladu s uvedeným popisem aktivit č. 7, uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

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?
Všechny povinné dílčívýstupy programu Podpora demokratických hodnot jsou totožnés údaji
uvedenými příjemcem v příloze dané žádosti.

t)

Proběhlo ověření programu dle podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce
- specifická část - viz kap. 2 a kap. 5.2.4?
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V souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce byl program
Podpora demokratických hodnot ověřen. Kvůli opatřením souvisejícím s covid-l9 ověřeňí
proběhlo 10.-11.10. 2019 v Brně.

u)

Je._součástí finální verze programu Zpráva o ověření programu v praxi (viz vzor na webu
MŠMD?Byly do finální verze programu skutečně zápracovány poznatky z ověření
programu v praxi?

Zpráva o ověření programu je součástí finální veEe programu Podpora demokratických
hodnot.

v)

Vypořádal a zapracoval příjemce Vaše případnépřipomínky a návrhy, pokud jste je před
vypracováním této finální verze posudku vznesl/a?

Před vypracováním finálníverze posudku jsem nevznesl žádnépřipomínky ani návrhy.

w) Jaké jsou slabé a silné stránky programu?
Program Podpora demokratických hodnot považuji za skvěle připravený. Mezi nejsilnější
stránky patří spolupráce s výbornými odborníky, kteří se zvolenou problematikou

dlouhodobě věnují, akademicky nebo v praxi. Jako velmi pozitivní hodnotím celkový koncept
programu, vyvážený obsah a zejména přizpůsobení tématu cílovéskupině. Středoškolští
uČitelézískali mnoho cenného materiálu, ktery mohou snadno využítve své pedagogické
praY.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že program Občanská participace na veřejném
životě neobsahuje žádnéslabé stránky.
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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 (nejhorší hodnocení).

Program Podpora demokratických hodnot hodnotím jako velmi kvalitně připravený.
Vybrané téma považujiza zcela klíčové,protože můžepozitivně ovlivnit budoucnost naší
společnosti. Výchova a vzdělávání učitelůsměrem k demokratickým hodnotám, kteří mohou
v tomto směru ovlivnit současnéstudenty - budoucí generace společnosti, shledávám jako jeden
z dŮležitých cílů.Vysokou kvalitu programu Podpora demokratických hodnot zajistilivynikající
přednášející z praxe i akademické sféry. Také celkový koncept a obsah se vyznačuje
promyŠlenostía ucelenou strukturou. Program Podpora demokratických hodnot je rovněž ,,ušit na
míru" pedagogickým pracovníkům,kteří z něj mohou získat cenné zkušenosti, znalosti, dovednosti
a v neposlední řadě také konkrétní výukové materiály. Jako přínosné mohu hodnotit také prostor
pro sdílenízkušeností. Celkově hodnotím program Podpora demokratických hodnot výborně, tedy

za

1.

y)

Doporučujete program k realizacitvůrcem programu?

Program Podpora demokratických hodnot doporučuji k realizacitvůrcem programu.

z)

Doporučujete program k realizaci idalšímisubjekty?

Program Podpora demokratických hodnot doporučuji k realizacitaké dalšímisubjekty.
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a)

Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován kvalitně a na potřebné odborné úrovní?
Kvalitní zpracování a výborná odborná úraveň programu Podpora demokratických hodncit
je patmá ve všech dílčíchvýstupech.

b) Je

z odborného hlediska program koncipován logicky?

Program Podpora demokratických hodnot je zpracován logicky, promyšleně, strukturovaně.

c)

Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován dostatečně přehledně?

Ve všech dílčíchvýstupech je program Podpora demokratických hodnot zpracován velmi

přehledně a jasně.

d) Jsou jednotlivé obsahové části programu propojeny, existuje potřebná
jednotlivých obsahových celků?

návaznost

Program Podpora demokratických hodnot je kompaktní, vnitřně propojený celek, díky
čemuži jednotlivé obsahové paftie jsou patřičně provázány. Po úvodním teoretickém
exkurzu zahrnujícím i současnéinterpretace problematiky následuje praktické ověření
výchozích tezí a teorií na výukových materiálech, po něm ukázky inovací ve výuce (opět
prostřednictvím výukových materiálů) a následně vzájemné sdílenízkušeností včetně
eval uace účastníkyprogram u.

e)

Odpovídá odborná úroveň programu současným poznatkům a je dostatečně aktuální?

Vzhledem k vynikajícímodborníkům, kteří program Podpora demokratických hodnot
lektorovali, je jeho úroveň také v tomto ohledu na vysoké úrovni. Aktuální interpretace

problému je součásf teoretického úvodu i praktických ukázek výukových materiálů,

D

Je program z odborného hlediska zpracován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou
kulturu?

Kompetence

z pracován ím

pro

demokratickou kulturu jsou z odborného hlediska

program u Pod pora demokratických hod noL
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g) Je

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

Ve všech dílčíchvýstupech je program Podpora

demokratických hodnot dostatečně
podrobně zpracován a díky tomu je možného velmi snadno a bez dalšíchúprav realizovat
jiným subjektem.

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

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

Všechny dílčívýstupy programu Podpora demokratických hodnot jsou zpracovány natolik
výborně, že mohou b,ýt bez problémů přenositelné na jiný subjekt, do jiného regionu.

i)

Pokud je program určen pedagogickým pracovníkům,je zpracován ve formě odpovídající
požadavkůmna akreditované proTmy DVPP:

Požadavky na akreditované programy DVPP jsou
hodnot naplněny.

j)

v

programu Podpora demokratických

Pokud je program určen pedagogickým pracovníkůma obsahuje distančníčást, je
zpracován dle akreditačních požadavkůna programy DVPP s distanční, částí:
?

Distančníčást není součást programu Podpora demokratických hodnot.
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k) Je soubor

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

Soubor odkazů na dříve vytvořené materiály považujiza vydařený a pro učitele
praktický a přínosný. Odkazy na webové stránky jsou poměrně různorodéa především
bohaté, takže umožňují komplexní náhled na problematiku a také výběr různorodých
aspektů problematiky k prezentacive výuce samotnými učiteli. Anotace jsou výstižné
a všechny odkazy na webové stránky funkční.

l)

Je terminologie používaná ve všech dílčíchvýstupech na odpovídajícíodborné úrovni, popř.
je v odůvodněných případech dostatečně vysvětlena?
Pojmový aparát je ve všech dílčíchvýstupech na vynikajícíúrovni, je užívána adekvátní
současná terminologie, která je i dostatečně vysvětlena.

m) Obsahuje program potřebné odkazy na použitézdroje?

Použitézdroje tvoří součást programu Podpora demokratických hodnot. Učitelémohou
snadno následně pracovat s uvedenou literaturou iwebovými stránkami.

n) Jsou

citace uváděny v souladu s platnou normou?

Citace odpovídajísoučasnéplatné normě.

o)

Prošel program ve všech dílčíchvystupech jazykovou korekturou?

Jazyková korektura byla provedena, program Podpora demokratick ,ch hodnot neobsahuje
v tomto ohledu žádnénedostatky.

p)

Je program ve všech dílčíchvystupech na pot ebné jazykové, stylistické a grafické urovni?
Lingvistická a grafická uroveň programu Podpora demokratickych hodnot je ve všech dílčích
vystupech na vyborné rovni.

1,L

EVRsŇsKÁ

Lj${lH
NuvtspskŇ sťrmNttuxwŘln m invsstnčw

ůperaňnŇ prugram

\ť,$čkn:vl,s.

f,wvtd.y

v\iw

\,.EdělíhlsÉvrN

q)

Je program ve všech dílčíchvýstupech zpracován tak, že splňuje všechny požadavky
uvedené v Kritériíchl<vality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných

rozpočtů:

?

Všechny požadavky uvedené v Kritériíchdigitálních vzdělávacích zdrojů jsou kompatibilní
se yšemi dílčímivýstupyprogramu Podpora demokratických hodnot.

0

Doložil příjemce, jak nabídl program ke zveřejnění na portálech uvedených v Pravidlech pro
žadatele a příjemce - specifická část?
Příjemce nabídne program Podpora demokratických hodnot ke zveřejnění až po
vypracování všech finálních odborných posudků.

s)

Jak hodnotíte celkovou odbornou úroveň programu?

Celková odborná úroveň programu Podpora demokratických hodnot je na velmi vysoké úrovni.
Zasloužilise o ťo především vynikajícílektoři, kteří se danou problematikou badatelsky či prakticky
dlouhodobě a intenzivně věnují. Účastníci se tak mohli seznámit s aktuálním stavem bádání,
souČasnými interpretacemi problematiky, s různými aspekty aplikace v praxi a zejména v

pedagogické činnosti.
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a) Jsou

zvolené metody, postupy a formy výuky/realizace programu vhodné?

V programu Podpora demokratických hodnot byly všechny metody, postupy a formy výuky
vhodně zvoleny. Program je ,,ušit na míru" síředoško/ským učitelům,kteří se přímou formou
během dvou intenzivních dní mohli seznámit se zvoleným tématem konkrétně
s teoretickými základy, současnými interpretacemi, jejím praktikováním v každodenní praxi i
ve výuce,

b)

Odpovídajízvolené metody, postupy a formy dané cílovéskupině?

Program Podpora demokratické činnostije ,,ušit na mínJ" pro cílovou skupinu, domnívám se,
že se jedná o výbornou volbu metod, postupů a forem vzdělávání,

c)

Odpovídá obsah a odbomá náročnost programu zvolené cílovéskupině?
Pro danou cílovou skupinu je odborná náročnost i obsah programu Podpora demokratickych
hodnot zcela odpovídající.

d)

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

Záci nejsou součástí cílovéskupiny programu Podpora demokratických hodnot.

e)

.

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

Formy výuky středoškolských učitelův rámci programu Podpora demokratických hodnot je
kom patibilní s andragogikou.

f)

Je v programu zvolena a realizována vhodná forma motivace cílovéskupiny?

Cílová skupina je vhodně motivována v programu Podpora demokraticXycn no,anot, zejména
dŮrazem na důležitostdemokratického fungování společnosti a také možností využítsnadno
prezentované výukové materiály a aktivity ve vlastní pedagogické praxi.

Jsou vvužitv vhodné aktivizačnímetodv?
Evwspst<Á
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I programu Podpora demokratických hodnot bylo zvoleno několik motivačních metod.
Učastnícise zapojovali do diskuzí, účastnilise praktických workshopů, sami pracováli

s prezentovaným výukovým materiálem apod.

h) Jsou

v

programu využívány vhodné didaktické pomůcky?

Didaktické pomůcky byly

v

programu Podpora demokratických hodnot použity vhodným

způsobem, jednalo se o různorodé typy pomůcek.

i)

Je metodika programu zpracována na potřebné didaktické úrovni?
Didaktická úroveň programu Podpora demokratických hodnot je na výborné úrovni.

j)

Obsahuje program všechny potřebné materiály, prezentace, odborné texty, baterie příkladů
dobré praxe, seznam doporučenéliteratury, intemetové odkazy, klíče
k listům úkolů,křížovek,kvízů,poznatky z ověřenív praxi atd.?
Všechny potřebné materiály tohoto typu (seznamy doporučenéliteratury, sada webových
stránek, prezentace apod.) jsou součástíprogramu Podpora demokratických hodnot.

k)

Jak hodnotíte celkovou didaktickou úroveň programu?
Celková didaktická úroveň programu Podpora demokratických hodnot je rovněž na vysoké
úrovni. Metodika je velmi dobře, názorně, přehledně a moderně připravena, program je proto
snadno opětovně realizovatelný jak tvůrcem programu, tak i dalšími subjekty. Požadavky na
vysokou didaktickou úroveň byly také naplněny díky motivačním a aktivizačním metodám
aplikovaným na cílovou skupinu a rovněž užitímrůznorodých didaktických pomůcek, vše
v souladu s andragogickými specifiky respektujícími středoškolské učitele jako cílovou
skupinu.
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Potvrzují soulad tohoto programu se zaměřením výzvy, se strategickými dokumenty, s pojetím
Kompetencí pro demokratickou kulturu a s požadavky na výstupy aktlvity č. 7, které jsou
uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část (navazujícídokument výzvy
Budování kapacit pro rozvoj škol ll). Program je zpracován kompletně a je na potřebné
odborné a didaktlcké úrovni.
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