Vážené kolegyně, vážení kolegové,

konec ledna je na školách tradičně dobou
pololetního bilancování. I v našem třetím
Newsletteru občankářů Vám přinášíme souhrn toho
nejdůležitějšího, co se událo, ale samozřejmě i avíza
a pozvání na připravované akce.
Na začátku ledna jsme podali žádost na MŠMT
o akreditaci Asociace učitelů OV a SV jako
vzdělávací instituce. Souběžně s tím jsme zažádali
také o akreditaci vzdělávací akce „Občankáři sobě!
Jarní škola učitelů OV a SV.“ Plánujeme ji jako
dvoudenní didaktický vzdělávací kurz, během
kterého budou uchazečům představeny novinky a
didaktické materiály v oblasti občanského a společenskovědního vzdělávání. Akce je určená
učitelům OV/SV všech typů škol a uskuteční se ve dnech 29. 5. - 30. 5. 2015 (pá- so) v Praze.
Další podrobnosti zveřejníme v návaznosti na výsledek schvalovacího procesu na
ministerstvu.

Pokud je regionem Vašeho učitelského působení Moravskoslezský kraj, rádi bychom Vás
pozvali na jednodenní regionální setkání místních občankářů konané v pátek 30. 1. Více
informací najdete na http://www.obcankari.cz/seminar-obcankaru-v-ostrave, případné
dotazy můžete směřovat na adresu irena.eibenova@obcankari.cz.
Redaktorka Silvie Lauder z týdeníku Respekt se obrátila na Asociaci s dotazem na konkrétní
zkušenosti učitelů s výukou politických témat v hodinách OV/SV. Protože se jedná o téma
ne zcela obvyklé (viz níže), rád bych Vás požádal o spolupráci. Přeposílám proto celé znění
jejího dotazu a dovoluji si Vás požádat o stručné vyplnění anonymního dotazníku umístěného
na linku pod citací, ideálně do večera 30. 1. . Za Vaši spolupráci předem děkuji.
Mluvíte ve svých hodinách s žáky či studenty o některých českých politických projevech?
Pokud ano, tak o kterých konkrétně, a proč? A jak případně reagují? Pokud projevy
neprobíráte, tak proč ne? (Tuto otázku nemyslím nijak vyčítavě:-))
https://docs.google.com/forms/d/1p_cgpUAH6f-xix-tyIyqotLRcTi5Gy-KmPhM8QBx-pw/edit#
Na připravovanou studentskou konferenci Československá cesta ke svobodě a demokracii po
listopadu 1989 pořádanou o. s. Pant 5. - 6. března 2015 v Ostravě hledáme kolegu, který by se
jako občankář mohl ujmout workshopu věnovanému transformaci ústavních institucí a právního
prostředí (změny parlamentů, volebního systému, právní kontinuita a změny). Nejde o detailní
znalost této problematiky, ale o schopnost ji zajímavou a ideálně interaktivní formou předat
studentům. Zároveň jde o navázaní spolupráce s o. s. Pant, což by bylo pro naši Asociaci přínosné.
Evropský dům v Praze (www.evropska-unie.cz) ve spolupráci s Asociací připravuje několik
workshopů/prezentací, na kterých Vámi pozvané skupině učitelů představí své aktivity, materiály a
programy pro školy. Celková délka programu by neměla přesáhnout dvě hodiny. První setkání
v prostorách Evropského domu v Praze se připravuje na konec února (24. nebo 26. 2.). Pokud máte o

účast v tomto nebo v některém z dalších termínů zájem, kontaktujte Martina Pelce:
knihovna@evropskydum.cz; tel.: 225 708 225. Více informací o programu naleznete na
http://www.obcankari.cz/nabidka-vyukoveho-programu-pro-zs-referat-o-evropske-unii-vevropskem-dome

Spolupracovníky z řad občankářů nadále hledá i Nadační fond Otakara Motejla. Jedná se o
otestování 2-3 aktivit ve výuce a následné poskytnutí zpětné vazby. Jde 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 informací na www.motejl.cz).
Pokud byste měli zájem do tohoto jednoduchého ověřovacího programu vstoupit, pište prosím na
michal.rezac@obcankari.cz
V polovině prosince proběhla v Praze za účasti učitelů i hostů z řad odborné veřejnosti panelová
diskuze na téma CO PETŘEBUJÍ UČITELÉ OBČANSKÉ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÝCH VĚD. Od diskuze si
slibujeme nejen to, že na ni budeme v budoucnu opět navazovat, ale především že v ní pojmenované
a definované problémy se pro nás stanou taxativně stanovenými cíli, na kterých budeme pracovat.
Celé video z panelové diskuze najdete zde: http://www.obcankari.cz/co-potrebuji-obcankarivideozaznam-z-panelove-diskuze
Od prosince rovněž fungují naše webové stránky WWW.OBCANKARI.CZ, které se stávají naší
metodickou i informační platformou. Počet edukačních materiálů nadále roste, děkuji velmi všem
přispěvatelům, obzvláště Ireně Eibenové, Nikole Stodůlkové, Aleně Hesové, Tereze Vodičkové a
šéfredaktorovi webu Marcelu Mahdalovi. Přispěvatelem se může stát každý z Vás zasláním příspěvku
na marcel.mahdal@obcankari.cz

Z nejnovějších příspěvků na webu můžeme doporučit např.
projekt Slavné dny 20. století
http://www.obcankari.cz/slavne-dny-projekt-na-streamcz-0
vyhlášení studentské soutěže Jednoho světa na školách
http://www.obcankari.cz/studentska-literarni-soutez-jednoho-sveta-na-skolach
materiál Evropského domu k výuce holokaustu
http://www.obcankari.cz/edukacni-material-exkurze-do-minulosti-vyuka-pro-budoucnostprirucka-pro-pedagogy
materiál k fungování České národní banky
http://www.obcankari.cz/edukacni-material-ceska-narodni-banka
Závěrem bychom Vám rádi zprostředkovali zajímavou nabídku na pracovní pozici učitele
společenskovědních předmětů na pražském gymnáziu Nový PORG.
Pozice: učitel společenskovědních předmětů na střední škole, výuka v anglickém jazyce
(International Baccalaureate Diploma Programme). Školní rok 2015/2016.
http://www.porg.cz/ib, http://www.porg.cz/gymnazium-novy-porg
Předměty: Economics – IB Course + Psychology – IB Course:
http://www.porg.cz/images/schools/np_gympl/doc/koncepce/Economics_web.pdf
http://ibguides.com/psychology/home
Požadujeme: výbornou angličtinu (na úroveň CAE zkoušky), vysokoškolské vzdělání
(pedagogického nebo vědeckého směru), zkušenosti s anglosaským vzděláváním (výhodou).
Nabízíme: úvazek 15 hodin/týdně pro školní rok 2015/16 (10 Economics + 5 Psychology,
varianta výuky jednoho z obou nabízených předmětů je ve hře), možnost získat v následujícím
školním roce plný úvazek, dobré finanční ohodnocení, práci na prestižním pražském

bilingvním gymnáziu, další vzdělávání v rámci kurzů International Baccalaureate Diploma
Programme. Kontakt: http://www.porg.cz/kontakty
Milí občankáři, to je z lednového Newsletteru vše. Několik dalších zajímavých aktivit a
kooperací připravujeme a budeme vás o nich informovat v únoru. Přejeme Vám hodně zdaru
ve druhém pololetí a těší nás, pokud jsme přinesli do Vaší praxe nové a zajímavé podněty.
Za Asociaci zdraví
Michal Řezáč, předseda Asociace

