Vážené kolegyně, vážení kolegové,
školní rok se pomalu blíží ke svému závěru a s ním končí i
volební období našeho výboru. Rádi bychom vás proto
pozvali na Jarní školu v pátek 3. června, která se
uskuteční na pražské Pedagogické fakultě a která bude
zároveň pro naše členy setkáním volebním. Organizaci
voleb členů výboru, možnosti členů kandidovat a obsahu
školení se věnujeme samostatně na následujících
řádcích.
Při ohlédnutí za uplynulými dvěma roky pevně věříme,
že cíle, jež jsme si vytkli při založení, se daří postupně
naplňovat. Asociace se stala především respektovaným
partnerem jak státních, tak neziskových organizací. To, co považujeme za velmi důležité, je, že
Asociace je chápána jako partner institucí, které se podílejí na směřování vzdělávacího systému. Snad
i díky tomu můžeme přispět k tomu, že občanská výchova zůstane předmětem, jaký si všichni
přejeme – otevřeným pro diskuzi, aktivity studentů, předmětem, který pomáhá učit se respektovat a
tříbit názory a přemýšlet o společenských jevech.
Děkujeme za vaši podporu, účast na našich akcích a podněty, které od vás dostáváme.
Za výbor asociace
Michal Řezáč

Jarní škola občankářů - Fenomén migrace jako téma výuky občanské výchovy
a společenských věd - pokračování
3. června 2016, Velký sál Pedagogické fakulty, 9,00 – cca 15,00.
Přihlášky ZDE: http://goo.gl/forms/iE15igJUK8m3kcO12
Cena semináře je tradičně pro členy asociace 0,- Kč bez stravování, 100,- Kč s obědem,
pro nečleny asociace 200,- Kč bez stravování, 300,- Kč s obědem.
Témata a přednášející: Integrace cizinců - Doc. Zdeněk Uherek (ředitel Etnologického ústav AV ČR:
Cizinci na území České republiky a integrace azylantů)
V souvislosti se současnými zvýšenými migračními aktivitami do Evropy se často otevírá
téma integrace cizinců. Přestože se jedná o téma, které se ve společenských vědách s různou
intenzitou řeší už bezmála 150 let, jedná se o problematiku stále nevyčerpanou už i proto, že
se podstatně mění společnost, do níž se cizinci integrují, a představy majority, co to je být
integrován. Přednáška představí nejdůležitější přístupy k problematice integrace a
nejvýznamnější otázky, které si v souvislosti s tímto tématem klademe.

Je každý uprchlík migrant nebo každý migrant uprchlík? - Kristýna Anderlová (právnička Úřadu
Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)
O tom, jestli a proč je třeba tyto mediálně propírané pojmy umět rozlišovat a koho si za nimi máme
představit, bude přednáška Kristýny Anderlové z české kanceláře UNHCR. Kromě samotných pojmů
se přednáška zaměří na základní pravidla ochrany uprchlíků a praxi, jak taková ochrana a integrace
uznaných uprchlíku probíhá v České republice. V neposlední řadě se povídání dotkne současných
výzev a pokusí se přiblížit, jak se evropská uprchlická krize promítla do situace v České republice.
Výuka tématu migrace v hodinách OV/SV- Petra Slámová (Občankáři.cz)
Petra Slámová představí krátce svoji metodiku k výuce tématu migrace a otevře prostor pro diskuzi a
sdílení zkušeností s výukou tohoto předmětu na školách.

Členská schůze - volba členů výboru a kontrolní komise pro volební období
2016 – 2018
Vážení a milí členové, protože končí první volební období našeho výboru, Jarní škola občankářů bude
zároveň členskou schůzí, která zvolí nové předsednictvo. To si následně zvolí svého předsedu a
místopředsedu.
Stanovy asociace v článku VIII. určují následující postup:
1.

Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Nesejdeli se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se zasedání členské schůze o hodinu
později za jakéhokoliv počtu účastníků.

Pokud se na akci nesejde nadpoloviční většina členů, před poslední částí programu vyhlásí volební
výbor hodinové moratorium a na závěr setkání proběhne volba výboru a vyhlášení výsledků.
Zároveň vyzíváme všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru nebo kontrolní komise, aby nás
informovali o této skutečnosti – před volbou proběhne krátké představení všech kandidátů.
Děkujeme.

Témata dalších občankářských škol
Milí kolegové, naše občankářské školy si kladou za cíl reagovat na aktuální dění. Jsou ale i další
společenskovědní témata, o která by mezi vámi byl bezpochyby zájem. Rádi bychom vás proto
oslovili, zda s námi můžete sdílet vaše představy. V reakci na vaše hodnocení proběhlých akcí jsme
navrhli některá možná další témata a prosíme vás o zpětnou vazbu. Děkujeme!
Dotazník najdete ZDE: https://docs.google.com/forms/d/1ZVxnyIoJb9z-gjz9jyxOcW_q9-

gh21Ph8EgKyaJOusA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Spolupráce se STEM pokračuje
Pro potřeby Občankářů.cz nabízí STEM mozaiku z poznatků a informací, kterou
sestaví na míru pro účely práce se středoškoláky, a to se zvláštní pozorností zaměřenou na ty
studenty, kteří by mohli jít v říjnu (krajské volby) poprvé k volebním urnám. Na finální podobě
budeme spolupracovat, v celé šíři může jít o to 1/ vykreslit obecnou charakteristiku kraje a nahlédnout do historie zakládání krajů a do očekávání
veřejnosti.
2/ z dat STEM zpracovat charakteristiky postojů obyvatel po jednotlivých regionech.
3/ aktualizovat na příkladu nejnovějších výzkumů odpovědi na následující otázky - Jaká očekávání
jsou mezi veřejností v krajích dnes? Půjde o příležitost vystavit vládnoucí koalici v ČR nějaké
vysvědčení? Nebo se bude více jednat o krajské politické agendy?

Nadále hledáme zájemce o spolupráci v pracovní skupině. Ta by se věnovala především možnostem
hledáví využitá dat STEMU ve školní výuce. Prosíme, aby se zapsali na uvedeném odkaze. První
setkání by mělo proběhnout ve STEMu v Praze do konce června 2016.
Přihlašování ZDE: http://goo.gl/forms/ywKffKvzuw

Občankáři jsou součástí SKAVu – stálé konference asociací ve vzdělávání
V dubnu odhlasovali stávající členové SKAV naše přijetí do svých řad. SKAV je dobrovolné

seskupení pedagogických asociací a občanských sdružení usilující o podporu progresivních
změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogy, neziskovým
sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Základní program tvoří desatero SKAV
www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2015/04/SKAV_desatero1.pdf
SKAV má v současné době 25 členů, mezi nimi např. Ústav pro studium totalitních režimů, Kritické
myšlení, Na Zemi, EDuFórum, Člověk v tísni, atd. Více informací: www.skav.cz

Bezplatný seminář o podnikání pro vaše studenty
Iniciativa Můžeš podnikat seznamujme studenty s úspěšnými podnikateli a jejich profesními příběhy
s cílem je motivovat a inspirovat. Nabízený seminář podporuje přípravu studentů především v oblasti
ekonomie a profesní přípravy, studenti zároveň poznají reálné podnikatelské prostředí. Mohou s
majiteli firem diskutovat a poznat jejich příběh cesty k úspěchu. Délka semináře, který se koná přímo
na škole kdekoliv v ČR, je 90 minut, je realizován zdarma, bez jakéhokoliv propagačního nebo
náborového úmyslu.
Pokud vás zajímají reakce na seminář od pedagogů a studentů, najdete je
zde: http://www.muzespodnikat.cz/reference.

Pokud máte zájem o seminář, kontaktujte prosím paní Bugnerovou, navrhněte možné termíny a
sdělte počet studentů, kteří se semináře zúčastní. Vhodné je spojení více (2) tříd.
Kontakt je: jana.bugnerova@muzespodnikat.cz

V září opět proběhnou studentské volby
Jeden svět na školách opět připravuje projekt Studentské volby.
V letošním roce jsme nově připravili dvě varianty zapojení. Buď uspořádání voleb, nebo uspořádání
voleb s promítnutím zvoleného dokumentárního filmu (včetně možnosti doprovodné aktivity), což
může sloužit jako příprava před samotnými volbami.
Studentské volby na vašich školách proběhnou ve druhé polovině září. Přesný termín bude upřesněn.
Přihlásit se do projektu je možné již nyní: www.jsns.cz/cz/studentske_volby/161/Sv_prihlasky.html
S dotazy se můžete obrátit na ester.pekna@jsns.cz

DUŠE PENĚZ a DRUHÁ STRANA DĚJIN v DOXu
Centrum současného umění DOX zve učitele OV/SV na výstavu, která se zabývá rolí peněz v
současném světě. Žáci ve vzdělávacím programu hledají odpověď na otázky - Kdo je v našem
ekonomickém systému vítěz a kdo poražený? Jaké jsou nové alternativy? Je umění komoditou?
Studenti na tyto otázky odpovídají v roli umělce, diváka nebo kurátora. Výstava Duše peněz probíhá
do 6. 6. 2016.

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve spolupráci s Centrem současného umění opět letní
školu ve dnech 25. - 26. srpna. Letošním tématem bude Druhá strany dějin. Výchozím bodem bude
role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů vám odborníci z různých
disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Registrace
probíhá přes formulář http://goo.gl/forms/DdSiwxn6w7, případně navštivte stránku USTRu
www.dejepis21.cz/seminare

Nabízíme deskovou hru UROBOROS do škol ZDARMA
Pro ty z vás, kteří dočetli tento Newsletter až na konec, máme malou odměnu.
Společnost Dino Toys věnovala naší asociaci čtyři desítky kusů deskové hry Uroboros
(http://www.uroboros.info/cz/), která je tematicky zaměřena na seznámení s životními
rozhodovacími procesy a na finanční gramotnost. Vydána byla v roce 2014 ING pojišťovnou ve
spolupráci s projektem Finanční gramotnost do škol. Hra je určena pro mládež od 12 let a starší (2-6
hráčů).

Maximální možný odběr pro školu jsou 4 hry, aby hru mohla hrát najednou cca jedna třída. Prvním
deseti zájemcům hry pošleme. V případě zájmu kontaktujte prosím mě na
michal.rezac@obcankari.cz, předám marketingovému oddělení pak seznam prvních deseti škol.
Věnování her společností Dino Toys by proběhlo na základě darovací smlouvy.

Používáte ve výuce portál Slavné dny? Přinášíme výběr některých nových dílů:
Téma - zákona a svobody
http://www.slavne-dny.cz/episode/814714/den-kdy-zemreli-bonnie-a-clyde-23-kveten
Téma - umělé inteligence
http://www.slavne-dny.cz/episode/10004926/den-kdy-pocitac-porazil-mistra-sveta-v-sachu-10-unor
Téma - nenásilného protestu (Chelčický, Dostojevský, Gándhí)
http://www.slavne-dny.cz/episode/799400/den-kdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12brezen
Téma - zobrazování utrpení
http://www.slavne-dny.cz/episode/10004168/13-listopad-den-kdy-doslo-k-tragedii-v-armeru

