Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zdravím vás po dvou měsících od vydání prvního
newsletteru a jsem rád, že v tomto druhém vám
přináším samé příznivé zprávy.
Podařilo se nám realizovat několik projektů, které nám –
jak doufáme - pomohou posunout naše snažení o kus
dál. Předně bych chtěl poděkovat vám všem, kdo jste
věnovali čas vyplnění dotazníku „Co potřebujeme?“,
který nám pomáhá upřesnit a definovat základní
problémy v našem oboru. Pozvolna ještě přibývají další
názory, nicméně v sobotu 29. listopadu v 10.00 musíme
dotazník uzavřít pro finální vyhodnocení. Budeme proto
samozřejmě rádi za každý další příspěvek – naším cílem
přirozeně je, aby byl výsledek co nejreprezentativnější. Za případné rozšíření mezi další kolegy
občankáře děkujeme!
Odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/1ZIzssKg6m2H4gWn5x19TuhFPF8IXgAxYWHiQt3yxTpg/edit#
Na výsledky dotazníku naváží dvě další akce Asociace - webinář a panelová diskuze.
Webinář je technická platforma portálu rvp.cz a jedná se o tematický hodinový seminář ve virtuálním
prostředí. Dva lektoři jsou při něm společně s moderátorkou online na kameře, účastníci webináře
mají k dispozici jejich průběžně komentovanou prezentaci a do debaty vstupují pouze
prostřednictvím psaných poznámek nebo např. odpovědí. Webinář „Co potřebují občankáři“ se
uskuteční ve středu 3. prosince 2014 od 20.00 do 21.00 hodin (loguje se cca od 19.45) a rádi bychom
v něm představili výsledky a zhodnocení dotazníkového výzkumu. Anotace a další informace budou v
průběhu tohoto týdne k dispozici na tomto odkaze http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5539
Panelová diskuze s názvem Občankáři z Hithitu pokračují! se uskuteční v Praze v pátek 12. prosince
2014 ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze od 15.00 do 17.00hod. Cílem bude diskuze
o tom, co potřebují učitelé občanské výchovy na základních a středních školách, s jakými
problémy se setkávají a jaké jsou možnosti řešení.
Jako panelisty jsme pozvali Jaroslava Faltýna (ČŠI), Karla Strachotu (Člověk v tísni), Bohumila Kartouse
(EDUin), Alenu Hesovou (NÚV), Michaelu Dvořákovou (PedF UK) a Filipa Jelínka (Česká středoškolská
unie). Moderátorem panelové diskuze bude Ondřej Matějka (Centrum občanského vzdělávání).
Budeme rádi, když si najdete cestu 12. prosince do Prahy zapojíte se do debaty, která je pro naše
další směřování stěžejní. Těšíme se na vaši účast, případné dotazy k těmto dvěma akcím posílejte
prosím na jsme@obcankari.cz
Den D webových stánek www.obcankari.cz byl stanoven na 8. prosince 2014. Těšíme se, že se
stanou základním rozcestníkem a informačním portálem naší občankářské komunity. V současné
době obsahují přes 120 materiálů k výuce a jejich počet se do spuštění webu bezpochyby ještě
rozroste. Kromě výukových materiálů budete na webu také nacházet aktuality z Asociace,
občanskovědního vzdělávání, nabídky školení a různých dalších akcí, důležité odkazy, atd. Detailní

tematickou strukturu výukových materiálů charakterizoval v prvním newsletteru šéfredaktor webu
Marcel Mahdal. Děkujeme všem současným přispěvatelům, redaktorům a těm z vás, kteří se rozhodli
se do práce na webu zapojit. Stále platí, že do svých řad přijmeme další schopné přispěvatele!
Spolupráce s neziskovým sektorem
Průběžně navazujeme spolupráci s různými institucemi a nadacemi a hledáme styčné body pro
budoucí spolupráci a podporu pro naše aktivity. O konkrétních výsledcích vás budeme informovat, v
poslední době jsme např. navázali spolupráci s Nadací Karla Janečka, Českou středoškolskou unií,
Fridrich Ebert Stiftung, Nadačním fondem Otakara Motejla atd. Právě zástupci Nadačního fondu
Otakara Motejla se na nás obrátili s konkrétní prosbou. Hledají 10-15 kolegů, kteří by jim pomohli
otestovat 2-3 aktivity ve výuce a poskytli zpětnou vazbu. Jedná se konkrétně o metodiky seznamující
žáky s webovými portály, které nadační fond spravuje (Rekonstrukce státu, Náš stát, Otevřená data
atd.) a které výrazně podporují aktivní občanství (více na www.motejl.cz). Pokud byste měli zájem do
tohoto jednoduchého ověřovacího programu vstoupit, pište prosím na michal.rezac@obcankari.cz
Noví krajští koordinátoři
Naše organizační struktura, která má pomoci překlenout obvyklý centralismus, se postupně
krystalizuje a časem určitě dosáhneme toho, aby každý kraj měl svého koordinátora. Novými
krajskými koordinátorkami se pro Plzeňský kraj stala Monika Stehlíková (mystehlici@seznam.cz, tel.:
607 565 748) a pro Zlínský kraj Pavlína Mikulcová (mikulcova@ssphz-uh.cz, tel.: 604 289 607).
Aktuální přehled všech koordinátorů najdete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119
Těším se, že se setkáme na některé z uvedených akcí.
M. Řezáč,
předseda Asociace

