Vážené kolegyně, vážení kolegové,
máme za sebou první měsíc nového školního
roku, na jehož konci bychom si přáli, abyste
vnímali Asociaci jako svoji instituci, která Vám
poskytuje důležité informace a hájí naše
společné zájmy. Budeme samozřejmě rádi, když
Vám k tomu budeme vytvářet vhodnou
platformu a když se na nás a naše krajské
koordinátory budete obracet s podněty a
připomínkami.
Po spuštění webových stránek, o kterých se
postupně dočtete více, počítáme s tím, že Vás
budeme o dění v Asociaci pravidelně informovat formou Newsletteru – krátkého shrnutí toho
nejdůležitějšího, co se podařilo a co se připravuje. Nebudou chybět ani novinky z oboru a různé
webové odkazy, které by Vás neměly minout. První takový pokus máte právě před sebou – věřím, že
v něm najdete všechny podstatné informace.
Těšíme se na budoucí spolupráci
PhDr. Michal Řezáč, předseda Asociace
Přijetí nových členů
Společně s krajskými koordinátory se snažíme o to, aby se informace o Asociaci se dostaly k co možná
nejširšímu okruhu učitelů a podporovatelů. Rádi bychom v tomto směru požádali o spolupráci i Vás.
Pokud znáte někoho, koho by měl informace o Asociaci neměly minout, pošlete mu prosím odkaz na
naše digifolio, kde jsou umístěny souhrnně všechny informace o našem sdružení
(http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3711) nebo odkaz na facebookové stránky Asociace
(https://www.facebook.com/obcankari), na které umisťujeme informace o aktuálním dění.
Na červnovou výzvu Asociace reagovalo přibližně 150 učitelů a zájemců o členství z řad odborné
veřejnosti. Děkujeme všem za zájem, formálně Vaše členství stvrdí výbor Asociace, který se sejde
v pátek 10. 10. 2014 v Praze. Pro úplnost připomínám, že stávající členové se již nemusí hlásit přes
webové rozhraní.
Sbírka na Hithitu
Sbírka na Hithitu splnila svůj cíl, cílová částka byla dosažena v časovém limitu a převedena na účet
Asociace. Děkuji jménem Asociace především kolegyním Tereze Vodičkové a Ireně Eibenové za to, že
celý projekt od počáteční ideje až do jeho finální podoby realizovali. Děkujeme také Vám všem, kteří
jste touto cestou přispěli na naše budoucí aktivity. Pokud jste současně tímto způsobem uhradili
členský příspěvek, bude Vám samozřejmě započítán.
Co potřebujeme?

Jednou z aktivit, kterou bychom rádi realizovali ještě v tomto kalendářním roce, je panelová diskuse o
tom, co vnímají učitelé OV/ZSV jako problém při výuce svého předmětu. Abychom se měli od čeho
odrazit, rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku na tomto odkaze:
http://goo.gl/forms/UxwVemKGjL
Vyplnění odpovědí zabere přibližně 10 minut a získané informace pro nás budou mít velkou váhu.
Děkujeme!
Spolupráce s neziskovým sektorem
Průběžně rozšiřujeme síť institucí, se kterými budeme v budoucnu spolupracovat a které Vám budou
nabízet workshopy, dílny, metodiky, učební materiály atd. Ke stávajícím institucím v září přibylo
například sdružení Brodem, které s pomocí nadačního fondu Karla Janečka připravuje výukový
program do škol zaměřený na téma korupce (http://www.brodem.eu).
Setkání redaktorů webu obcankari.cz
Již brzy se o dění v oboru a v Asociaci budete dozvídat přímo z webu www.obcankari.cz. V současné
době pracujeme na závěrečných úpravách a doplňování. Ve dnech 17. a 18. září 2014 proběhne
v Praze setkání redaktorů webu a po něm bychom webové stránky chtěli představit veřejnosti. Pokud
je mezi Vámi zájemce o spolupráci, rádi Vás přizveme mezi sebe. Kdo by se chtěl přímo zúčastnit i
připravovaného setkání, kontaktujte mne prosím na michal.rezac@obcankari.cz nebo telefonu
777 598 239.
Samotnou strukturu a koncepční záměr Vám ve svém příspěvku níže představí šéfredaktor webu
Marcel Mahdal.
Web občankářů
Hned od počátku založení Asociace bylo jasné, že jedním z jejích nejdůležitějších počinů bude
vybudovat informační portál a zdroj edukačních materiálů pro potřeby učitelů občanské výchovy a
základů společenských věd. Opomenuti by neměli být také samotní studenti a žáci.
To, že nejsme sami, kteří cítí, že dosud takový zdroj vzdělávacích materiálů chybí, ukázala Vaše
nebývalá podpora tohoto projektu na Hithitu. Vašich sympatií si nesmírně vážíme a cítíme velkou
odpovědnost za jeho úspěšnou realizaci.
Struktura webu
Aby byl web www.obcankari.cz co nejvíce použitelný ve výuce, snažili jsme se a snažíme se, aby i jeho
podoba co nejlépe odpovídala požadavkům učitelské praxe. Proto jsme rozpoutali rozsáhlou diskuzi
nad jeho podobou. Ta postupně krystalizovala až do současné spouštěcí verze. Rozhodli jsme se, že
příspěvky rozdělíme podle následujících kategorií:
- informační článek
- pracovní list
- vzdělávací prezentace
- odborný text

Příspěvky jsou kvůli přehlednosti rozděleny také tematicky (aby současně vyhovovali potřebám
prostředí základních i středních škol), a to takto:
Etika a filosofie
Evropská unie
Finanční gramotnost, ekonomie
Mediální výchova
Mezinárodní vztahy a globální problémy
Náboženství a religionistika
Občanská společnost
Osobnost, psychologie
Člověk a právo
Člověk a společnost, sociologie
Žákovské a studentské parlamenty
Státní správa, politologie
Umění, kultura a estetika
Náš region a vlast
Průřezová témata
Výchova ke zdraví
Web by měl informovat nejen o akcích Asociace, ale také o dění na širokém a často nepřehledném
poli společenských věd. Měl by být praktickým pomocníkem každé učitelky a učitele i jejich žáků.
Výzvy webu
Současná podoba webu je pouhý začátek dlouhého procesu. Postupně poroste jeho informační
obsah a s ním také jeho důležitost a sledovanost. Vyzýváme Vás proto ke sdílení Vašich
pedagogických zkušeností a kvalitních vzdělávacích materiálů. Budeme rádi za jakékoli Vaše rady a
připomínky, které budou inovovat podobu webu i v budoucnosti. Posílejte nám zajímavé odkazy, rádi
je zveřejníme. Rozšiřte řady přispěvatelů. Redakce www.obcankari.cz přijme do svých řad schopné
administrátory.

