Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pokud se pohybujete ve školství déle než pár let, pak
dobře víte, že nový rok kantora nevymezuje ani tak
první leden, jako spíše 1. září. Rád bych Vám proto za nás
všechny, kteří se staráme o naše sdružení, popřál v
nadcházejícím novém školním roce mnoho úspěchů
v občanském a společenskovědním vzdělávání. A možná
bych připojil ještě trochu idealistické přání, aby nás
všechny neopouštělo přesvědčení, že to, co děláme, má
smysl. Snad nám domácí společenské dění poskytne
alespoň pár pozitivních příkladů, které budeme moci
využít ve své učitelské praxi.
V prvním Newlsetteru nového školního roku Vám
přinášíme řadu výukových aktivit, nabídek seminářů a
školení a v neposlední řadě také množství informací a novinek, např. tu o spolupráci Občankářů a
Moderních dějin.
Závěr úvodníku bych rád věnoval poděkování Tomáši Blatanovi za to, že se už téměř rok skvěle stará
o naše webové stránky, které jsou pro nás všechny důležitým médiem a bez kterých bychom si stěží
naši práci mohli představit. Tomáši, děkujeme!
Vám všem pak pěkný nový školní rok 2015/2016!
Za výbor asociace
Michal Řezáč

Změna termínu školení „Ukrajinská krize“
Milí kolegové, děkujeme za zájem o podzimní školu Občankářů věnovanou tématu ukrajinské krize.
Bohužel i do našich akcí občas zasáhne „vyšší moc.“ Tou je v tomto případě setkání ministrů školství
EU na Pedagogické fakultě naplánované právě na 2. října 2015. Přestože jsme rezervaci sálu na tento
den řešili s dostatečným předstihem, nezbylo nám než volit z důvodu kolize jinou variantu termínu.
Počet zájemců totiž převyšoval kapacitu běžné učebny, kterou bychom mohli mít k dispozici jako
případnou náhradu. Omlouvám se za komplikace a věříme, že Vás změna termínu neodradí od účasti
na školení. Budeme se na Vás těšit v pátek 23. října od 9,00 hodin ve Velkém sále Pedagogické
fakulty v Praze. Přesný harmonogram akce společně s linkem pro přihlášení brzy zveřejníme na
našem webu a facebookových stránkách.

Kampaň Právo na dětství
S prosbou o spolupráci se na nás obrátila Česká školní inspekce. V rámci
kampaně „Právo na dětství“, která informuje o transformaci systému péče
o ohrožené děti, vznikl školní projekt „Nemluvím, stejně mě
neposlouchají“. Ten má za úkol zvýšit povědomí dětí o jejich právech
prostřednictvím učitelů občanské výchovy. Cílovou skupinou jsou žáci 8.,
popř. 7 ročníků základních škol a příslušných ročníků osmiletých gymnázií.
V rámci tohoto projektu bychom rádi požádali všechny učitele OV o
spolupráci - na 65 školách v ČR má být odučena minimálně 1 hodina

občanské výchovy se zaměřením na tuto problematiku. K dispozici jsou metodické materiály, které
byly v rámci tohoto projektu připraveny. Web akceproskoly.pravonadetstvi.cz mimo jiné nabízí k
převzetí kompletní vzorové „hodiny“, různé úkoly a kvízy určené pro interaktivní práci se skupinou
žáků nebo domácí úkol – Kvíz pro děti a jejich rodiče (kviz.pravonadetstvi.cz), za jehož vypracování
získá prvních 10 tisíc žáků od Ministerstva práce a sociálních věcí dárek v podobě audio knihy.
Pro tento projekt je důležité i načasování – je třeba hodinu realizovat od 15. 9. do 15. 10. 2015. Více
informací na našich webových stránkách www.obcankari.cz/kampan-pravo-na-detstvi

Spolupráce Občankářů a PANTu
Ve školním roce 2015–2016 pro Vás PANT a portál Moderní dějiny.cz ve spolupráci s naší asociací
připravil čtyři typy nových seminářů s účastí renomovaných historiků a s náplní, která vzbudila v
minulosti u účastníků z řad učitelů největší ohlas.
Semináře jsou realizovány bez finanční podpory státu či dotací. Výtěžek z nich bude v plné výši použit
na další činnost sdružení PANT, vzdělávací akce (zejména pro studenty) a provoz portálu Moderní
dějiny.cz, který je v současnosti rovněž realizován+ bez jakékoli finanční podpory státu či dotací.
Na tento rok plánujeme ve spolupráci s PANTem čtyři vzdělávací semináře:
•

Jiří Pernes - Československo mezi válkou a komunistickou totalitou (1945-48)

•

Jiří Padevět – Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava (1939-45)

•

František Emmert - Češi v době I. světové války

•

Pavel Kosatík - 20. století v životě Václava Havla

Více informací na http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/nove-seminare-pantu-a-modernich-dejin-czpro-ucitele-dejepisu-a-zsv/

Etika v podnikání pro žáky SŠ
Pilotní vzdělávací program Etika v podnikání nabízí studentům všech typů středních škol příležitost
zapojit se do studentských kurzů z oblasti etiky v podnikání prostřednictvím případových studií.
Program se zaměřuje na objevování osobních hodnot a rozvíjení charakteru. Pro zájemce, kteří se
chtějí zapojit do pilotní fáze projektu, ho realizuje náš kolega Tomáš Fránek (Brodem, o.p.s.) ve
spolupráci s Transparency International. Doporučená věková kategorie studentů je 16 – 20 let, kurzy
jsou bezplatné.
Program tvoří celkem 6 případových studií, přičemž každá škola si může zvolit téma dle aktuální
potřeby (v návaznosti na probíranou látku). Obsahem případových studií jsou eticky sporné případy
doplněné praktickými příběhy z české i mezinárodní reality. Tyto příběhy jsou spolu s komiksem
základem pro skupinové studentské diskuse. Doporučená hodinová dotace na jedno téma jsou 2
vyučovací hodiny. Každá škola má ovšem možnost využít více bloků pro potřeby větší skupiny
studentů (např. 2 x 2 vyučovací hodiny s různými tématy).
Bližší informace o kurzech Etické a korupční aspekty podnikání a nabídka dalších kurzů Brodem o.p.
s. najdete v přílohách článku na www.obcankari.cz/eticke-korupcni-aspekty-podnikani

Didaktické materiály Občankářů
Ve spolupráci s Moderními dějinami vytváříme edukační sady k tématům genocida a migrace.
Edukační sady vždy obsahují odborné texty, aktivity do hodin a pracovní listy, které se k tématu
vztahují. Vydání publikace je plánované na prosinec 2015 k tématu genocida a na březen 2016
k tématu migrace. Obě publikace bude možné získat buď účastí na semináři anebo prostřednictví eshopu Moderních dějin.
Ve spolupráci s o.s. EduIn jsme vytvořili metodické materiály k tématu uprchlictví pro 1., 2. a 3.
stupeň. Metodiky budou na webových stránkách Občankářů, EduInu i RVP publikovány během září.
Předběžně na březen 2016 připravujeme další „Školu Občankářů“, tentokrát na téma migrace.

Mezinárodní antitotalitní čítanka pro výuku dějepisu 20. století
Do konce října 2015 je ještě možné objednat poslední představení
věnované antitotalitní čítance pro vždy jedu střední školu ve
Středočeském, Královéhradeckém, Olomouckém, Moravskoslezském kraji
a Kraji Vysočina. Představení probíhá za účasti známých herců (O. Vetchý, Z.
Javorský) a pamětníků.
Samotná čítanka obsahuje třicet pozoruhodných životních příběhů
postižených totalitou ze šestnácti evropských zemí, navíc doplněných
fotografiemi, faksimiliemi dokumentů, historickými úvody, mapkami a
infoboxy. Na její přípravě se podílela dvacítka státních i nevládních institucí
a organizací z patnácti evropských zemí. Jejím účelem je vzdělat dnešní
mladou generaci o tragické totalitní minulosti Evropy a o důležitosti hájit základní lidská práva,
svobody a demokratické hodnoty ve společnosti. Zúčastněné školy obdrží sadu cca 10 čítanek
zdarma. Více informací naleznete zde: www.memoryandconscience.eu/book-version/mezinarodnicitanka-abychom-nezapomneli-vypoved-o-totalite-v-evrope/
Zájemci prosím kontaktujte Dr. Neelu Winkelmannovou, tel.: 222 561 053,
director@memoryandconscience.eu

Centrum občanského vzdělávání: lekce Výchovy k občanství
Milé kolegyně, milý kolegové! Po delší odmlce opět rozjíždíme kolotoč nových praktických lekcí na
webu Výchova k občanství. Navazujeme tím na tradici, kdy učitelé ve spolupráci s našimi metodiky
připravují lekce pro učitele (převážně občankáře, ale i vyučující jiných společenskovědních oborů).
Najdete je zde: http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/lekce
Zaměřujeme se na aktuální či kontroverzní témata, ale mezi lekcemi najdete i témata obecná.
Věříme, že Vám tím pomůžeme s přípravou hodin, s hledáním materiálů a vůbec s orientací v
současném komplikovaném světě. Nahrávání lekcí nemá časovou pravidelnost, proto sledujte web
průběžně. Budeme rádi i za zpětnou vazbu k jednotlivým lekcím či náměty na témata ke zpracování.
Máte-li chuť se sami do tvorby materiálů zapojit, prosím, napište na kontakt níže. Případně oceníme,
když tuto informaci rozšíříte mezi své kolegy. Děkujeme.
Za Centrum občanského vzdělávání Ondřej Horák, horak@obcanskevzdelavani.cz

Komiksová soutěž pro žáky, komiksový workshop pro učitele
Varianty vyhlašují již 5. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a
středních škol. Tentokrát se s komiksovými hrdiny vypravíme do školního prostředí a podíváme se, co
pro žáky znamená „Škola pro všechny“. Vybrané komiksy budou vystaveny v rámci letošního
KomiksFESTu a následně vyrazí na výstavní tour do regionů ČR. Více informací o možnosti zapojit se
do soutěže naleznete přímo na stránce soutěže nebo na facebooku.
Pro učitele, které zajímá tvorba komiksů a jejich využití ve výuce, pořádáme 18. a 19. 9. komiksový
workshop v Praze. Přihlášku a více informací naleznete na stránkách Variant.

Workshopy k genderovým stereotypům
Nezisková organizace NESEHNUTÍ realizuje v rámci svého dlouhodobého programu „Ženská práva
jsou lidská práva“ workshopy pro studenty 8., 9. tříd, středních škol a gymnázií na téma Genderové
stereotypy v médiích a reklamě. Workshopy jsou jednorázové, na jednu až dvě vyučovací hodiny, i
navazující, na více setkání. Obsahem je povídání, praktická práce ve skupinách, projekce spotů
k tématu a diskuse. Na již realizované workshopy máme velmi pěkné zpětné vazby.
Bližší informace získáte na www.obcankari.cz/workshopy-sexismus-gender-nejen-v-reklame nebo u
paní Kristýny Pešákové, kristyna@nesehnuti.cz, 543 245 342.

Program POMÁHEJ podpoří dobročinné aktivity dětí a mládeže
Nadace VIA a ČSOB vyhlásily 3. ročník programu Pomáhej zaměřeného na rozvoj filantropických
aktivit dětí a mládeže. Cílem programu je podpořit benefiční akce pořádané skupinami dětí a
mladých lidí, které vybírají finanční prostředky pro dobrou věc.
Do programu se mohou přihlásit žáci, studenti, školní kolektivy i neformální skupiny dětí
a mládeže společně s dospělým garantem, kteří v nadcházejícím školním roce uspořádají benefiční
akci ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si sami předem zvolí. Až 15 vybraných skupin
pak obdrží finanční příspěvek a zdvojnásobení vybraných vkladů do výše 15 tisíc korun.
Více informací o programu včetně znění výzvy a přihlášky najdete na www.nadacevia.cz/pomahej.
Uzávěrka příjmu přihlášek je ve středu 7. října 2015. Zájemci o účast v programu se aktuálně mohou
hlásit na informační a konzultační seminář, který se uskuteční 18. září v Praze, a to přes tento
formulář.

Webové infografiky
Rádi bychom Vám představili webové infografiky – prezentační schémata, která původně nejčastěji
vznikala pro internetové verze tištěných deníků. Rozsáhlou databází infografik vytvořila česká
společnost Newslab. Společenskovědní témata pokrývají jen některé z nich, mají však velký
potencionál vyplnit díru na trhu s interaktivními didaktickými materiály v češtině pro výuku
na tabletech, PC nebo s využitím dataprojektoru. Na webových stránkách www.newslab.cz/r/web/ je
možné vylistovat si řadu infografik využitelných při hodinách OV/SV. Pokud některou z nich použijete

ve výuce a budete ochotni nám poskytnou zpětnou vazbu, budeme za ni velmi rádi. Společnost
Newlsab je ochotna nabídnout tyto materiály učitelům k dispozici.
Pro větší přehlednost posíláme odkazy na některé z nich:
http://www.newslab.cz/marriage/
http://www.newslab.cz/romanies/
http://www.newslab.cz/end-of-world/
http://www.newslab.cz/monarchies-in-europe/
http://www.newslab.cz/death-penalty
http://www.newslab.cz/market-labour/
http://www.newslab.cz/snowden/

