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OBČANSK Á PARTICIPACE NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

ÚVODNÍ SLOVO PRO POŘADATELE SEMINÁŘE

Vážení pořadatelé semináře,
máte v rukou metodický materiál, který vám poslouží jako příručka pro přípravu a realizaci dvoudenního vzdělávacího programu pro učitele. Shrnujeme zde veškeré zkušenosti získané jak při ověřování tohoto programu
s učiteli, tak i předchozí zkušenosti z podobných dvoudenních seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které jsme realizovali.
Předpokládáme, že čtenářem tohoto metodického materiálu je člověk z instituce, která získala akreditaci k poskytování DVPP, ať už je touto institucí škola, nezisková organizace, středisko služeb školám nebo jiný subjekt.
Seminář je navržen velmi prakticky a tak, aby byla zaručena v první řadě kvalita vzdělávání, dále pak relativně
snadná realizovatelnost a konečně také jistá variabilita, která umožňuje vyjít vstříc konkrétní cílové skupině anebo zhodnotit předchozí zkušenosti a znalosti pořadatelů.
Věříme, že realizace semináře bude pro vaši instituci přínosná a pomůže naplňovat její poslání, a přejeme vám,
aby pro vás bylo setkání s účastníky semináře alespoň tak povzbuzující, jako bylo pro nás během ověřování
programu.
Tvůrci vzdělávacího programu v projektu Občanský průkaz 4.0
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ZÁKLADNÍ METODICKÉ POZNÁMKY A POKYNY

POJETÍ SEMINÁŘE
Tento seminář je koncipován jako intenzivní dvoudenní vzdělávací akce pro středoškolské učitele, kteří by rádi
zkvalitnili svoji výuku v oblasti občanského vzdělávání a občanské participace a hledají inspiraci pro hodiny základů společenských věd, občanské nauky nebo dalších předmětů.
Základní struktura tematických bloků semináře je následující:
 Teorie – v tomto bloku mají účastníci příležitost zamyslet se nad teoretickými souvislostmi a aktuálními
problémy v oblasti občanské participace a seznámit se se současnou odbornou reflexí této problematiky.
 Praxe – v tomto bloku se účastníci prakticky a zážitkově seznámí se zajímavými vzdělávacími aktivitami
a programy a s webovou databází on-line materiálů.
 Inovace – v tomto bloku se účastníci prakticky a zážitkově seznámí s novými vzdělávacími materiály a aktivitami k rozvíjení občanské participace, které vznikly v rámci projektu Občanský průkaz 4.0.
 Sdílení – v závěrečném bloku je vytvořen prostor pro společnou reflexi celé problematiky a vzájemné sdílení pedagogických zkušeností.
Seminář je navržen velmi prakticky – účastníci si zažijí a sami na sobě vyzkoušejí rozmanité vzdělávací materiály
a programy, které pak mohou snadno zařadit do výuky. Seznámí se také s on-line databází dalších materiálů
a programů, naučí se v ní hledat, a získají tak další velkou inspiraci pro svoji praxi. Velký prostor je v semináři
věnován diskusi, reflexi a sdílení zkušeností, takže účastníci mají příležitost navzájem se obohacovat příklady
dobré praxe a profesně se motivovat a inspirovat.
Seminář je koncipován s velkým důrazem na kvalitu vzdělávání – celé dva dny znamenají v kalendáři učitele
mnoho cenného času, proto je seminář založen na vynikajících externích lektorech, kteří zaručí nejen kvalitní
teoretický rozměr semináře, ale také nejlépe naučí pedagogy pracovat se vzdělávacími materiály a programy.
V bloku Teorie je proto dán prostor odborníkům z univerzit, v blocích Praxe a Inovace jsou pak lektory sami
tvůrci materiálů či programů.
Seminář je navržen tak, aby byl snadno přenositelný a aby ho bez větších obtíží mohly realizovat mnohé instituce poskytující DVPP. Realizovatelnost semináře spočívá v tom, že v ideálním případě na lektorech z pořádající
instituce spočívá kromě praktické realizace pouze vhodný výběr lektorů, moderování semináře, uvedení do
tématu a vedení všech reflexí, diskusí a sdílení. Minimální nároky na pořádající instituci, nezbytné pro úspěšnou
realizaci semináře, jsou uvedeny níže.
Seminář je velmi variabilní a umožňuje vyjít vstříc konkrétní cílové skupině nebo zhodnotit předchozí zkušenosti
a znalosti pořadatelů. Různé varianty pro realizaci jsou uvedeny u jednotlivých tematických bloků.
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CÍLE SEMINÁŘE A ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ
Hlavním cílem semináře je poskytnout podporu středoškolským učitelům pro výuku a výchovu v oblasti občanské participace a pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu (především kompetencí „občanský postoj“
a „odpovědnost“). Tento hlavní cíl je třeba mít při přípravě i realizaci neustále na zřeteli: všechny aktivity během
semináře mají směřovat k tomu, aby si učitelé odnesli konkrétní a užitečné tipy a návody, jak zkvalitnit svoji
výuku a výchovu a jak rozvíjet u svých žáků uvedené kompetence. S ohledem na tento hlavní cíl musí být vedeny
reflexe, diskuse a sdílení (užitečnou pomůckou je v tomto ohledu Pracovní sešit pro účastníky).
Konkrétní cíle programu jsou tyto:
 Seznámit s aktuálními problémy v oblasti občanské participace a s aktuální odbornou reflexí této problematiky. Tento cíl je sledován v tematickém bloku Teorie.
 Představit vynikající vzdělávací materiály a vzdělávací aktivity, které již existují anebo vznikly v projektu
Občanský průkaz 4.0 a které mohou účastníci programu využít ve své výuce. Tento cíl je sledován v tematických blocích Praxe a Inovace.
 Poskytnout prostor pro vzájemné sdílení zkušeností mezi účastníky programu. Tento cíl je sledován v tematickém bloku Sdílení.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU
Seminář je zaměřen zejména na metodickou podporu v oblasti vytváření občanských kompetencí u žáků definovaných v RVP. Současně však podporuje i schopnost rozvíjet kompetence komunikační, sociální, personální
a kompetence k řešení problémů. Vzdělávací aktivity a programy, s nimiž se účastníci semináře seznámí, jsou
vytvořeny tak, aby rozvíjely uvedené kompetence. Při praktickém vyzkoušení těchto aktivit si účastníci uvědomí,
jakým způsobem se při dané aktivitě klíčové kompetence rozvíjejí a v diskusi a reflexi uvažují nad tím, jak s rozvíjením klíčových kompetencí pracovat ve vlastní pedagogické praxi.
Seminář je koncipován v souladu s Kompetencemi pro demokratickou kulturu a rozvíjí především kompetence
„občanský postoj“ a „odpovědnost“. Je vhodné, aby se pořadatelé s tímto modelem kompetencí seznámili, např.
zde. Stručná informace je také v příloze na konci této příručky. Je žádoucí, aby zejména v diskusích a reflexích
lektoři z pořádající instituce obraceli pozornost na rozvíjení hodnot, postojů, dovedností a znalostí potřebných
pro demokratickou kulturu.

VARIANTY
Seminář je možné realizovat ve více variantách. Volba vhodné varianty záleží na zkušenostech a znalostech pořadatelů. U každého tematického bloku se v této příručce nachází popis variant – s tím, že jedna varianta je vždy
doporučená, a ta vychází ze zkušeností získaných při ověřování programu. Dále jsou uvedeny varianty alternativní, které se opírají o zkušenosti tvůrců tohoto vzdělávacího programu a které také můžeme doporučit. A konečně
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je někde uvedena i varianta teoretická, o níž tvůrci nebo účastníci programu při ověřování diskutovali a dovedou
si ji představit. Teoretická varianta je však ponechána výhradně na zkušenostech a znalostech pořadatelů.
Tematické bloky na sebe logicky navazují takto (doporučená varianta): Teorie – Praxe – Inovace – Sdílení. Z praktických důvodů je možné seminář poskládat také takto (alternativní varianta): Teorie – Inovace – Praxe – Sdílení.
Blok Teorie by měl být vždy na úvod a blok Sdílení na závěr semináře.
Pokud jde o formu semináře, byl koncipován jako prezenční 16hodinová dvoudenní akce. Forma semináře
musí zůstat prezenční, protože osobní kontakt s lektory a zážitkové pojetí workshopů v blocích Praxe a Inovace
jsou nezastupitelné, podobně jako průběžné i závěrečné sdílení s ostatními účastníky semináře. Seminář tedy
nelze realizovat distanční nebo kombinovanou formou.

NÁROKY NA POŘÁDAJÍCÍ INSTITUCI
Seminář je koncipován tak, aby byl relativně snadno realizovatelný. Příslovce relativně zde odkazuje k nezbytným minimálním nárokům na pořádající instituci. Úspěšná realizace semináře předpokládá následující:
 Pořádající instituce má akreditaci na poskytování DVPP. V zásadě je sice možné, aby byl seminář realizován mimo rámec DVPP, ale v praxi mají učitelé limitované časové možnosti na své další vzdělávání, a proto
dávají přednost kurzům DVPP.
 Pořádající instituce má zkušenosti s organizací seminářů, na kterých se podílí více externích lektorů. (Příprava harmonogramu je náročnější na komunikaci a flexibilitu pořadatelů.)
 Seminář by měli moderovat (minimálně) dva lektoři z pořádající instituce. Zejména všechny diskuse, reflexe a sdílení jsou náročné na pozornost a pohotovost moderátorů a je dobré je moderovat ve dvou.
 Alespoň jeden z lektorů pořádající instituce by měl mít odborný vhled do problematiky občanské participace. Samozřejmostí je u něj sociálněvědní nebo humanitní VŠ vzdělání a měl by mít prostudovanou příslušnou odbornou literaturu (doporučené tituly jsou uvedeny níže).
 Alespoň jeden z lektorů pořádající instituce musí mít praktickou zkušenost s výukou na střední škole. To je
nezbytným předpokladem pro takové moderování diskusí a sdílení, které povede k naplnění cílů semináře.

VÝBĚR LEKTORŮ
Seminář je založen na kvalitních externích lektorech. Jejich výběru je proto potřeba věnovat největší pozornost.
Základní pravidlo, kterým jsme se řídili při tvorbě a ověřování tohoto semináře, bylo získat vždy co nejlepšího
lektora. Externí lektoři spolutvoří obsah tematického bloku Teorie a Praxe, a pořádající instituce je tedy zodpovědná za to, že angažuje vhodné lektory, kteří naplní cíle tohoto vzdělávacího programu. Je proto žádoucí, aby
se pro tematický blok Teorie pořadatelé obrátili v první řadě na ty lektory, které uvádíme jako „doporučené“,
a v tematickém bloku Praxe oslovili doporučené tvůrce materiálů a programů.
Je výhodou, pokud má pořádající instituce blízko k univerzitnímu prostředí (např. pokud někdo z pořádající instituce vyučuje na VŠ nebo pokud tato instituce dlouhodobě spolupracuje s konkrétním VŠ pracovištěm). Tato
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blízkost může pomoci při výběru externích lektorů do tematického bloku Teorie. Pokud pořadatelé takové úzké
kontakty nemají, doporučujeme obracet se vždy nejprve na odborníky z Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně, případně se obrátit na tvůrce tohoto vzdělávacího programu.
Při komunikaci se všemi externími lektory je třeba vždy pečlivě specifikovat zadání a seznámit je také s celkovým konceptem semináře a s jeho cíli!

PRACOVNÍ SEŠIT PRO ÚČASTNÍKY
Základní metodickou pomůckou pro seminář je Pracovní sešit pro účastníky, který slouží účastníkům pro orientaci v semináři a umožňuje jim snadno a strukturovaně zapisovat jejich poznámky, otázky, nápady nebo důležité
kontakty.
Pracovní sešit je připraven tak, aby mohl být oboustranně vytištěn, svázán kroužkovou vazbou, případně jen
kancelářskou sponkou, a rozdán účastníkům.
Úkolem lektorů je na začátku semináře seznámit účastníky s tímto pracovním sešitem: zmínit členění do bloků,
upozornit na piktogramy pro strukturovaný zápis poznámek a vyzvat je, aby během semináře využívali prostor
pro poznámky a aby si pak sešit zařadili do svého pedagogického portfolia.

Strukturovaný zápis poznámek:
MOJE POZNÁMKY – Místo pro vlastní poznámky, odpovědi, komentáře atd. Důležité pro pozdější
společnou reflexi semináře.
DOTAZY – Místo pro zápis dotazů do diskuse nebo do závěrečného sdílení.
NÁPADY PRO VÝUKU – Místo pro zápis konkrétních tipů pro vlastní pedagogickou praxi. V podstatě
záznam průběžné reflexe praktického přínosu semináře.
Lektoři z pořádající instituce si vytisknou pracovní sešit jednostranně, aby si mohli při moderování zapisovat
na volné strany komentáře, náměty a otázky od účastníků. Během přednášek a workshopů externích lektorů
si pak mohou dělat do pracovního sešitu svoje další poznámky. Všechny tyto poznámky jsou pak důležité pro
závěrečný blok Sdílení.

ZPĚTNÁ VAZBA PRO ÚČASTNÍKY I POŘADATELE
Na konci každého tematického bloku je třeba vyhradit krátký časový prostor pro společnou reflexi jeho praktického přínosu pro účastníky. Podkladem pro tuto reflexi jsou poznámky účastníků v pracovním sešitu – zejména
v oddíle Nápady pro výuku, kde si účastníci dělají průběžnou reflexi přínosu semináře.
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Celkové reflexi přínosu semináře je pak věnována část tematického bloku Sdílení.
Zpětná vazba pro pořadatele proběhne v tematickém bloku Sdílení a může být doplněna evaluačním dotazníkem, který je v přílohách tohoto vzdělávacího programu.

ZDROJE K DALŠÍMU POUČENÍ
Pro lepší teoretickou orientaci v aktuální problematice občanské participace doporučujeme:
Daniel Čermák a Jana Stachová: „Občanská participace na lokální úrovni.“ In Pavel Nejdl a Daniel Čermák (eds.):
Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. Dostupné online: https://www.soc.cas.cz/publikace/obcanska-participace-na-lokalni-urovni
Robert Dahl: O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 2001.
Václav Havel (1978): Moc bezmocných, dostupné online https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/1817870-vaclavhavel_moc_bezmocnych_1978.pdf
Paul Magnette: Citizenship: The History of an Idea. Colchester: ECPR Press, 2005.
Karel B. Müller: Evropa a občanská společnost. Praha: SLON, 2008.

PRAKTICKÁ METODICKÁ DOPORUČENÍ K CELÉMU SEMINÁŘI
Na základě zkušeností z ověřování semináře doporučujeme pořadatelům následující:
 Pro realizaci programu je třeba zvolit vhodný termín, který respektuje cyklus školního roku na středních
školách. Vhodný je říjen, listopad, začátek prosince; únor a březen s výjimkou jarních prázdnin; duben
s výjimkou termínů maturitních testů. V úvahu teoreticky připadá i tzv. přípravný týden na konci srpna, ten
však nemusí vyhovovat lektorům.
 Formát dvoudenního semináře je pro učitele časově náročný. Osvědčila se realizace ve čtvrtek a pátek.
 Hodinovou dotaci je možné dělit do dvou dnů buď 8 + 8, nebo 9 + 7, nebo případně i 10 + 6 hodin, a to
podle zvolených variant.
 Výběr a komunikaci s externími lektory je vhodné zahájit alespoň půl roku před plánovaným termínem
realizace programu.
 Pro realizaci programu jsou důležité vhodné prostory, které umožňují variabilní uspořádání lavic a židlí
a jsou vybaveny ICT technikou pro prezentace včetně ozvučení.
 S ohledem na délku programu je vhodné zajistit drobné občerstvení (káva, nealkoholické nápoje, sušenky
apod.) a v harmonogramu naplánovat přiměřené přestávky a pauzu na oběd.

TEORIE
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METODICKÉ POZNÁMKY K PRVNÍMU TEMATICKÉMU BLOKU – TEORIE

Cíl: Cílem tohoto tematického bloku je seznámit účastníky s aktuálními problémy v oblasti občanské participace a s aktuální odbornou reflexí této problematiky. Nejde jen o „prohloubení a rozšíření znalostí“, ale především
o nové promýšlení souvislostí v dané oblasti, které by mělo mít konkrétní dopad na pedagogickou praxi účastníků (Která dílčí témata zařadit do výuky? Jakou jim věnovat časovou dotaci? Na jakých příkladech problematiku
ukázat? apod.).

Počet hodin v tomto bloku: 5
Pomůcky: Pracovní sešit pro účastníky, PC či notebook, dataprojektor, plátno a ozvučení, psací potřeby
Další materiály: Vedle Pracovního sešitu pro účastníky by si měli účastníci do svého pedagogického portfolia odnést i prezentace od externích lektorů. Je tedy vhodné, aby se na jejich poskytnutí domluvili pořadatelé
s externími lektory předem a mohli je účastníkům zaslat e-mailem nejlépe v průběhu nebo hned po skončení
semináře.

Varianty:
 Doporučená varianta – úvodní hodina vedená lektorem z pořádající instituce (1 hodina) + dvě přednášky na
témata: občanská participace a její formy a občanská participace v EU (2 + 1) + přednáška/beseda o významném příkladu občanské participace (1)
 Teoretická varianta – lektor z pořádající instituce by se kromě úvodní hodiny ujal i některé z dalších přednášek, pokud sám vyučuje na VŠ, anebo přednášky/besedy o významném příkladu občanské participace,
pokud se na takovém sám podílí.

Metodické pokyny k doporučené variantě tematického bloku Teorie
OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ – UVEDENÍ DO TÉMATU (1 HODINA)
Lektor z pořádající instituce (nebo dva lektoři – tak i v ostatních případech, kde je psáno jen „lektor z pořádající
instituce“) přivítá účastníky a seznámí je s praktickými aspekty semináře (harmonogram, přestávky, občerstvení
aj.) a s Pracovním sešitem pro účastníky. (15 minut)
Lektor vyzve účastníky, aby si přečetli úvodní text v Pracovním sešitě pro účastníky na straně 4 a zkusili se zamyslet nad otázkami na straně 5 a poznamenat si své odpovědi. (10 minut)
Lektor následně moderuje diskusi nad uvedenými otázkami. Jelikož jde o úvodní aktivitu, je vhodné, aby promluvil každý z účastníků a aby se na úvod krátce představil ostatním. (20 minut)
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OBČANSKÁ PARTICIPACE A JEJÍ FORMY – PŘEDNÁŠKA (2 HODINY)
Přednáška o podstatě a formách občanské participace – aktuální trendy, odborná diskuse, situace v ČR apod.
Tuto přednášku by měl mít lektor, který se problematice dlouhodobě odborně věnuje na VŠ, přednáší a publikuje o ní. Doporučený lektor: Vít Hloušek (FSS MU). (45 + 20 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků s přednášejícím. (25 minut)
OBČANSKÁ PARTICIPACE V EU – PŘEDNÁŠKA (1 HODINA)
Přednáška o formách občanské participace na úrovni Evropské unie (zejm. o komunikaci s poslanci EP a tzv.
veřejných konzultacích). Tuto přednášku by měl mít lektor, který se problematice dlouhodobě odborně věnuje, má s ní praktickou zkušenost (např. jako poslanec nebo asistent poslance EP) a zároveň o ní také přednáší
a publikuje. Doporučený lektor: Ondřej Krutilek. (30 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků s přednášejícím. (15 minut)
PŘÍKLAD OBČANSKÉ PARTICIPACE – PŘEDNÁŠKA/BESEDA (1 HODINA)
Přednáška nebo beseda (podle domluvy s externím lektorem) o aktuálním významném příkladu občanské participace – historie, motivace a aktuální vývoj občanské iniciativy. Doporučený lektor: Benjamin Roll (Milion chvilek pro demokracii). (30 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků s přednášejícím a dá prostor i pro reflexi
praktického přínosu celého bloku pro účastníky. (15 minut)

PR A XE
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METODICKÉ POZNÁMKY K DRUHÉMU TEMATICKÉMU BLOKU – PRAXE

Cíl: Cílem tohoto tematického bloku je představit účastníkům semináře vynikající vzdělávací materiály a programy v oblasti občanské participace, které v posledních letech v ČR vznikly a které jsou dostupné on-line. A to
jednak prostřednictvím praktické původní on-line databáze s komentovanými materiály (Rozcestník), kterou
mohou učitelé hned používat v praxi, a pak především prostřednictvím několika zážitkových workshopů s tvůrci
těchto vzorových materiálů a programů, během kterých si účastníci vyzkoušejí vybrané materiály a naučí se
s nimi pracovat.

Počet hodin v tomto bloku: 5
Pomůcky: Pracovní sešit pro účastníky, PC či notebook, dataprojektor, plátno a ozvučení, psací potřeby
Požadavky na učebnu: Pro tento tematický blok je vhodné použít prostory, které umožňují variabilní
uspořádání lavic a židlí.

Další materiály: Vedle Pracovního sešitu pro účastníky by si měli účastníci do svého pedagogického portfolia
odnést i prezentace, letáky a další materiály k prezentovaným programům od externích lektorů. Je tedy vhodné, aby se na jejich poskytnutí domluvili pořadatelé s externími lektory předem (např. dali externím lektorům
vědět, kolik bude účastníků). Prezentace je vhodné účastníkům zaslat e-mailem v průběhu nebo hned po skončení semináře.

Doporučený seznam tvůrců materiálů a programů – externích lektorů:
 Post Bellum, zážitkové workshopy https://www.postbellum.cz/co-delame/workshopy
 ÚSTR, projekt History Lab https://historylab.cz
 Člověk v tísni, projekt Jeden svět na školách https://www.jsns.cz
 Škola pro demokracii, vzdělávací materiály http://www.skolaprodemokracii.cz
 Centrum občanského vzdělávání http://www.vychovakobcanstvi.cz
 Knihovna Václava Havla https://www.vaclavhavel.cz/#scr5
 Občankáři.cz https://www.obcankari.cz

Varianty:
 Doporučená varianta – úvodní hodina vedená lektorem z pořádající instituce (1 hodina) + velký workshop
s Post Bellum (3) + workshop s projektem History Lab (1)
 Alternativní varianta – úvodní hodina vedená lektorem z pořádající instituce (1 hodina) + tři workshopy
s externími lektory z doporučených institucí, např. Post Bellum, JSNS, Knihovna Václava Havla (2 + 1 + 1)
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Metodické pokyny k doporučené variantě tematického bloku Praxe
PRŮVODCE DATABÁZÍ ON-LINE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ ROZCESTNÍK (1 HODINA)
Lektor z pořádající instituce provede účastníky pomocí dataprojektoru databází on-line výukových materiálů
Rozcestník. Jednotlivé kroky seznámení s databází jsou podrobně popsány v Pracovním sešitě pro účastníky na
stranách 9–13. (15 minut)
Lektor poté stručně představí prostřednictvím databáze několik zajímavých projektů, programů či materiálů
k problematice občanské participace (a občanských kompetencí) – a to těch, které nebudou prezentovány v následujících workshopech. Doporučujeme volit ze seznamu tvůrců programu uvedeného výše. Všechny materiály v databázi byly vyzkoušeny a zhodnoceny zkušenými středoškolskými pedagogy. Přesto je vhodné, aby měl
lektor tyto materiály sám vyzkoušené v praxi, nebo alespoň pečlivě prostudované z metodického hlediska. (20
minut)
Lektor následně moderuje diskusi nad využitím Rozcestníku a představených materiálů. (10 minut)
WORKSHOP K PROJEKTU ORGANIZACE POST BELLUM (3 HODINY)
Zážitkový workshop s tvůrci vzdělávacího programu Lidi to tak nenechaj (Post Bellum), který je zaměřen na
rozvoj aktivního občanství mladých lidí. Externí lektor představí během své časové dotace program a učitelé si
v roli žáků vyzkoušejí všechny aktivity včetně následných reflexí. Moderuje externí lektor. (45 + 45 + 20 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků s externím lektorem o praktickém využití
programu ve výuce. (25 minut)
WORKSHOP K PROJEKTU HISTORY LAB (1 HODINA)
Autorské interaktivní představení projektu History Lab, který rozvíjí historickou gramotnost směrem ke gramotnosti občanské a politické. Moderuje externí lektor. (30 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků s externím lektorem o praktickém využití
tohoto projektu ve výuce a dá prostor i pro reflexi praktického přínosu celého bloku Praxe pro účastníky.
(15 minut)

INOVACE
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METODICKÉ POZNÁMKY K TŘETÍMU TEMATICKÉMU BLOKU – INOVACE

Cíl: Cílem tohoto tematického bloku je představit účastníkům semináře nový 16hodinový vzdělávací program
pro žáky gymnázií Politická gramotnost, který v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 připravili odborníci z Univerzity Hradec Králové. Účastníci se seznámí s celkovým pojetím programu a ve třech zážitkových workshopech
si vyzkoušejí výukové materiály a naučí se s nimi pracovat.
Počet hodin v tomto bloku: 4
Pomůcky: Pracovní sešit pro účastníky, materiály k programu Politická gramotnost, PC či notebook,
dataprojektor, plátno a ozvučení, psací potřeby
Požadavky na učebnu: Pro tento tematický blok je vhodné použít prostory, které umožňují variabilní
uspořádání lavic a židlí.
Varianty:
 Doporučená varianta – úvodní hodina vedená externím lektorem – tvůrcem programu Politická gramotnost (1 hodina) + workshop s tvůrcem/tvůrci programu (3); kontakt na tvůrce programu je zde.
 Alternativní varianta – úvodní hodina vedená lektorem z pořádající instituce (1 hodina) + workshop s materiály z programu Politická gramotnost, který vede také lektor, resp. lektoři z pořádající instituce (3)

Metodické pokyny k doporučené i alternativní variantě
tematického bloku Inovace
SEZNÁMENÍ SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM POLITICKÁ GRAMOTNOST (1 HODINA)
Lektor představí celkové pojetí programu, jeho vzdělávací cíle, rozdělení témat, použité aktivity a metody atd.
Seznámí účastníky s logikou programu a uvede, nakolik lze v praxi použít celý program, jeho části, anebo jen
dílčí aktivity a materiály. (15 minut)
Lektor poté podrobněji seznámí účastníky s metodickými souvislostmi třech workshopů, které je čekají v další
části tohoto tematického bloku a ve kterých si účastníci vyzkoušejí některé modelové hodiny, aktivity, materiály.
(20 minut)
Lektor moderuje diskusi k pojetí programu a workshopů. (10 minut)
V doporučené variantě je lektorem tvůrce programu, v alternativní variantě se představení ujme lektor z pořádající instituce. To předpokládá, že se seznámí s celým programem Politická gramotnost pro žáky gymnázií na
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stránce www.obcanskyprukaz.eu,1 odkud si také stáhne materiály (prezentace, pracovní listy apod.) pro následující workshopy.
WORKSHOP K PROGRAMU POLITICKÁ GRAMOTNOST (3 HODINY)
Z materiálů připravených v programu Politická gramotnost doporučujeme využít blok věnovaný simulaci jednání poslanecké sněmovny, a tedy problematice hledání kompromisu. Jde o časově náročnou aktivitu, kterou je ale
možno realizovat v různých variantách, které trvají různě dlouho. Pro účely tohoto semináře se využije varianta
na zhruba 90 minut, aby zbyl čas na reflexi a diskusi. Účastníci si pod vedením lektorů vyzkouší připravené
materiály, seznámí se s variantami a praktickými doporučeními pro jejich použití ve výuce. (45 + 45 + 30 minut)
Lektor z pořádající instituce následně moderuje diskusi účastníků o praktickém využití materiálů ve výuce a dá
prostor i pro reflexi praktického přínosu celého bloku Inovace pro účastníky. (20 minut)

1 Všechny programy pro žáky včetně materiálů a metodik budou na tomto webu zveřejňovány průběžně během roku 2021, jakmile bude
dokončeno jejich ověřování v praxi na středních školách.

SDÍLENÍ
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METODICKÉ POZNÁMKY KE ČTVRTÉMU TEMATICKÉMU BLOKU – SDÍLENÍ

Cíl: Cílem tohoto závěrečného tematického bloku je poskytnout prostor pro vzájemné sdílení zkušeností mezi
účastníky programu a pro společnou reflexi problematiky občanské participace v perspektivě středoškolského
vzdělávání. Cílem je také zhodnotit celý seminář a jeho přínos pro pedagogickou praxi účastníků a v neposlední
řadě poskytnout zpětnou vazbu pořadatelům.
Počet hodin v tomto bloku: 2
Pomůcky: Pracovní sešit pro účastníky, Evaluační dotazník, psací potřeby
Požadavky na učebnu: Pro tento tematický blok je vhodné použít prostory, které umožňují uspořádání židlí
do jednoho kruhu, v něm na sebe všichni dobře vidí.
Varianty: Tento tematický blok má pouze doporučenou variantu.

Metodické pokyny k doporučené variantě tematického bloku Sdílení
Dva lektoři z pořádající instituce, z nichž alespoň jeden má praktickou zkušenost s výukou na střední škole,
vedou společnou reflexi a sdílení. Lektoři i účastníci sedí v kruhu.
Diskuse lektoři moderují tak, aby byly reflektovány cíle semináře a zohledněn rozměr rozvoje klíčových kom
petencí a kompetencí pro demokratickou kulturu (Otázky typu: Jakým způsobem tato aktivita rozvíjí dané
kompetence? Jak lze sledovat rozvoj kompetencí u žáků? apod.).
Jako podklad pro diskuse slouží Pracovní sešit pro účastníky, do něhož si účastníci i lektoři průběžně dělali poznámky a v němž je strukturováno místo pro diskuse.
PRVNÍ HODINA DISKUSÍ A SDÍLENÍ – K OBČANSKÉ PARTICIPACI U ŽÁKŮ (1 HODINA)
Lektoři na úvod vyzvou účastníky, aby se zamysleli nad otázkami v Pracovním sešitě pro účastníky na stranách 24
a 25 a poznamenali si své odpovědi, případně související dotazy do diskuse. (10 minut).
Otázky jsou následující:
1. Diskuse k problematice občanské participace u žáků
 Zajímají se vaši žáci o veřejné věci? Jakým způsobem?
 Co je podle vás příčinou nezájmu některých žáků o veřejný prostor?
 Zapojují se vaši žáci do činností spolků nebo NNO?
 Mají žáci možnost ve škole prezentovat svoji mimoškolní činnost, která má nějaký veřejný rozměr? Jakým
způsobem?
 Zajímají se o činnost školy rodiče vašich žáků? Podílejí se na nějakých aktivitách?
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2. Diskuse k rozvoji občanské participace a zodpovědnosti ve školách
 Jak může občanská výchova ve škole podpořit u žáků zájem o veřejné věci?
 V jakých předmětech a s jakou časovou dotací se rozvoji občanské zodpovědnosti věnujete?
 Mají vaši žáci možnost aktivně ovlivňovat školní provoz (vzhled učeben a okolí školy, nabídku zájmových
aktivit, školní projekty apod.)?
 Zapojuje se vaše škola do některého z projektů zaměřených na občanskou participaci či zodpovědnost?
 Co byste ve vaší škole označili za příklad dobré praxe ohledně rozvoje občanské participace a zodpovědnosti?
Lektoři následně moderují diskusi účastníků nad otázkami a motivují je především ke sdílení příkladů dobré
praxe. Diskuse pochopitelně může jít i mimo rámec uvedených otázek. Důležité však je, aby lektoři sledovali
hlavní cíl semináře. (35 minut)
DRUHÁ HODINA DISKUSÍ A SDÍLENÍ – REFLEXE PŘÍNOSU SEMINÁŘE (1 HODINA)
Lektoři na úvod vyzvou účastníky, aby se zamysleli nad otázkami v Pracovním sešitě pro účastníky na straně 26
a poznamenali si své odpovědi, případně související dotazy do diskuse. Dále pak, aby si připomněli své Nápady
pro výuku, které si v průběhu semináře poznamenávali. (10 minut)
Otázky jsou následující:
 Co pro vás bylo v úvodním teoretickém bloku nové či zajímavé?
 V čem mohou poznatky nebo materiály z bloku Teorie obohatit vaši výuku?
 Které materiály uvedené v on-line Rozcestníku znáte a používáte? Jakou s nimi máte zkušenost?
 Který z programů či materiálů prezentovaných v bloku Praxe použijete ve výuce a proč?
 Co z programu Politická gramotnost, který vznikl v projektu Občanský průkaz 4.0, použijete ve výuce
a proč?
Lektoři následně moderují diskusi účastníků nad otázkami a motivují je především ke sdílení nápadů pro výuku,
které si ze semináře odnášejí. Diskuse se pravděpodobně rozvine nad rámec úvodních otázek. Je nutné, aby
lektoři pohotově a vnímavě reagovali na příspěvky účastníků. Podobně jako v předchozí hodině i zde je třeba,
aby lektoři měli během diskuse na zřeteli hlavní cíl semináře. (25 minut)
Na samotný závěr požádají lektoři účastníky o vyplnění Evaluačního dotazníku k semináři v projektu Občanský
průkaz 4.0. (10 minut)

OBČANSK Á PARTICIPACE NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ
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PŘÍLOHA: KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Model kompetencí, které jedinci umožňují podílet se účinně a náležitě na demokratické kultuře (dle Executive
summary competences for democratic culture 2016, český překlad dostupný na http://www.obcanskevzdelavani.
cz/publikace).
Dokument popisuje konceptuální model kompetencí, které si musejí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet
na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Model tvoří dvacet kompetencí rozčleněných do čtyř širokých kategorií:
1. HODNOTY
Hodnota lidské důstojnosti a lidských práv – Tato hodnota je založena na základním přesvědčení, že všechny
lidské bytosti jsou si rovny, mají stejnou důstojnost, zasluhují si stejnou úctu, mají stejná lidská práva a základní
svobody, a podle toho by se také s nimi mělo jednat.
Hodnota kulturní rozmanitosti – Tato hodnota je založena na základním přesvědčení, že bychom měli kladně
přijímat, a oceňovat kulturní rozmanitost a vážit si jiné kulturní příslušnosti, kulturní proměnlivosti a pestrosti,
různorodosti perspektiv, hledisek a postupů.
Hodnota demokracie, spravedlnosti, čestnosti, rovnosti a právního státu – Tato skupina hodnot je založena
na základním přesvědčení, že společnost by se měla řídit a spravovat demokratickými postupy zohledňujícími
principy spravedlnosti, čestnosti, rovnosti a právního státu.
2. POSTOJE
Otevřenost ke kulturní jinakosti a k odlišným přesvědčením, názorům a postupům – Otevřenost je postoj
k lidem, jež vnímáme jako příslušníky odlišných kultur, případně k přesvědčením, světonázorům a postupům,
jež se od našich vlastních liší. Zahrnuje citlivost vůči odlišným lidem či názorům, zájem a ochotu se o nich dozvědět více.
Úcta – Úcta spočívá v kladném přijetí a ocenění někoho či něčeho na základě posouzení jejich vlastní hodnoty,
ceny a významu. Pro účinný mezikulturní dialog a demokratickou kulturu je úcta k lidem s odlišnou kulturní
příslušností či odlišnými názory a postupy zcela nezbytná.
Občanský postoj – Občanský postoj je namířen k vlastní komunitě nebo společenské skupině, která je širší než
bezprostřední kruh rodiny a přátel. Zahrnuje pocit příslušnosti k dané komunitě, ohled k ostatním členům, uvědomování si vlivu vlastního jednání na ostatní, sounáležitost s dalšími příslušníky komunity a vědomí závazků
vůči dané komunitě.
Odpovědnost – Odpovědnost je postoj k vlastnímu jednání. Zahrnuje zvažování svého jednání, vytváření záměrů,
jak vhodně morálně jednat, svědomitého dodržování těchto záměrů a přijetí zodpovědnosti za jejich důsledky.
Sebedůvěra – Sebedůvěra je postoj ke své vlastní osobě. Zahrnuje kladné přesvědčení o vlastní schopnosti
konat tak, jak je nezbytné pro dosažení vytčeného cíle, a rovněž důvěru, že dokážeme porozumět problémům,
dokážeme nalézt patřičné cesty k jejich řešení, vyhnout se překážkám a změnit svět.
Tolerance k nejednoznačnosti – Tolerance k nejednoznačnosti se týká situací, které jsou nejisté a které lze
vykládat mnoha různými způsoby. Zahrnuje kladné hodnocení těchto situací a jejich konstruktivní řešení.
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3. DOVEDNOSTI
Samostatné učení – Samostatné učení pokrývá dovednosti nezbytné k vyhledávání, utřídění a zhodnocení
vlastního vzdělávání se v souladu se svými nároky, samostatně a bez zásahu jiných lidí.
Analytické a kritické myšlení – Analytické a kritické myšlení jsou dovednosti potřebné k systematickému a logickému rozboru, hodnocení či posouzení libovolných podkladů (např. textů, argumentů, výkladů, problémů,
událostí, zkušeností atd.).
Poslouchání a pozorování – Poslouchání a pozorování jsou dovednosti nezbytné k rozpoznání a pochopení
obsahu a formy sdělení, rovněž k rozpoznání a pochopení neverbálního chování lidí.
Empatie – Empatie je soubor dovedností potřebných pro pochopení myšlenek, přesvědčení a pocitů jiných lidí,
jde o schopnost nahlížet svět jejich očima.
Pružnost a přizpůsobivost – Pružnost a přizpůsobivost jsou dovednosti nezbytné ke změně a úpravě vlastních
myšlenek, pocitů nebo projevů tak, abychom dokázali účinně a vhodně reagovat na nové okolnosti.
Jazykové a komunikační dovednosti – Jazykové a komunikační dovednosti jsou předpokladem ke smysluplné
a přiměřené komunikaci s lidmi hovořícími stejným nebo jiným jazykem, rovněž k možnosti působit jako prostředník mezi mluvčími různých jazyků.
Spolupráce – Spolupráce zahrnuje dovednosti nezbytné pro úspěšné podílení se na společných činnostech
a úkolech a také dovednosti, jak ostatní ke spolupráci podnítit.
Řešení problémů – Řešení problémů jsou dovednosti potřebné pro pochopení, zvládnutí a odstranění konfliktů
mírumilovným způsobem spočívajícím ve vedení účastníků sporu k nejlepšímu a pro všechny strany přijatelnému výsledku.
4. ZNALOST A KRITICKÉ POCHOPENÍ
Znalost a kritické pochopení sebe sama – Zahrnuje znalost a kritické pochopení svých myšlenek, přesvědčení,
pocitů a motivací, vlastní kulturní příslušnosti a vidění světa.
Znalost a kritické pochopení jazyka a komunikace – Zahrnuje znalost a kritické pochopení společensky náležitých verbálních a neverbálních komunikačních dohod v rámci používaného jazyka, účinků, jež mohou mít
rozličné komunikační styly na ostatní lidi, a také toho, jak každý jazyk vyjadřuje kulturně sdílené významy svým
osobitým způsobem.
Znalost a kritické pochopení světa – Zahrnuje velký a složitý soubor znalostí a kritických přístupů k nejrůznějším oblastem včetně politiky, zákonů, lidských práv, kultury, kultur, náboženství, dějin, médií, ekonomik,
životního prostředí a udržitelnosti.
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