
 

 

 
Přemýšlíte o tom, jak u studentů rozvíjet občanskou zodpovědnost a zájem o svět, v němž žijí?  
Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu? 
Máte chuť sdílet své zkušenosti s kolegy a přispět ke vzniku nových vzdělávacích programů? 
 

Potom přijďte na dvoudenní workshop v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 
 

Občanská participace na veřejném životě 
 

který se bude konat 24.–25. ledna 2019 v Brně, Opletalova 6. 
 

Na co se můžete těšit? 

 Na trochu teorie v podání vyučujících z Fakulty humanitních studií UK v Praze, 

 na představení nejlepších vzdělávacích materiálů a programů, které k tématu vznikly 
v minulých letech (Petr Šimíček a Jiří Sovadina, dlouholetí editoři portálu moderni-dejiny.cz), 

 na praktické workshopy, při nichž se seznámíte s programy a materiály společnosti Post 
Bellum a Ústavu pro studium totalitních režimů, 

 na seznámení s nově vznikajícími materiály k rozvoji občanské participace na středních 
školách z dílny odborníků z Univerzity Hradec Králové, 

 na diskuse a sdílení dobré praxe.  
 

Workshop je zdarma. Navíc nabízíme proplacení cestovného, stravného a náhrady mzdy.  
 

Podrobnější informace najdete níže.  
 

 

REGISTROVAT SE 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGncF6ai2NCUkThPBDf1w9UfhLzJlZW5o9KQ_wlGQMJXA-Q/viewform


 

 

 

WORKSHOPY V PROJEKTU OBČANSKÝ PRŮKAZ 4.0 
 

Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou 
Palackého v Olomouci a Univerzitou Hradec Králové Vás pořádají v letech 2018–2020 cyklus 
workshopů pro středoškolské učitele, které jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí pro demokratickou 
kulturu. Tyto workshopy jsou postupně cizelovány do vzorové podoby (ověřovány cílovou skupinou) 
a později budou akreditovány jako vzdělávací programy v rámci DVPP.  
 

Zveme Vás k účasti na tomto ověřování. Je možné se přihlásit na jeden nebo více workshopů (jsou 
to samostatné, na sebe nenavazující akce). Účast je zdarma. 
 

PODOBA WORKSHOPŮ  

 každý potrvá celkem 16 vyučovacích hodin 

 přednášky předních odborníků (maličko teorie na úvod) 

 představení nejlepších dostupných vzdělávacích materiálů a programů a praktické ukázky 
vedené přímo jejich autory (Židovské muzeum v Praze, Člověk v tísni, Ústav pro studium 
totalitních režimů, Post Bellum, Moderni-dejiny.cz, Centrum občanského vzdělávání apod.) 

 představení nově vznikajících výukových materiálů a programů na MU, UPOL a UHK 

 sdílení a diskuse 
 

CÍLOVÁ SKUPINA  

 učitelé středních škol 

 budoucí učitelé středních škol (tj. vysokoškolští studenti se zájmem o uplatnění na SŠ) 
 

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ WORKSHOPY  

 Občanská participace na veřejném životě, 24.–25. ledna 2019 

 Politická participace na veřejném životě, únor–duben 2019 (termín bude upřesněn v lednu) 

 Prevence extremismu, únor–duben 2019 (termín bude upřesněn v lednu) 

 Odpovědný vztah k médiím, únor–duben 2019 (termín bude upřesněn v lednu) 
 

BENEFITY  

 proplatíme Vám cestovné a stravné 

 Vašemu zaměstnavateli (škole) uhradíme náhradu mzdy 

 dostanete osvědčení o účasti na ověřování vzdělávacího programu v projektu MŠMT 
 

MÍSTO, ČAS A PROGRAM 
Workshopy se budou konat v prostorách Evangelické akademie, Opletalova 6, Brno (2. patro), a to 
vždy ve čtvrtek (9.00–17.00) a pátek (9.00–16.00). Detailní program Vám bude zaslán po registraci. 
 

REGISTRACE A KONTAKTY 
Registrace na jednotlivé workshopy probíhá elektronicky (viz tlačítko na první straně). Do tří dnů po 
registraci obdržíte e-mail s podrobnějšími informacemi o cestovném, stravném a náhradě mzdy. 
 

Kontaktní osoba ve věcech registrace, administrativy a benefitů:  
Hedvika Vurbalová vurbalova@cdk.cz 
 

Kontaktní osoba ve věcech programu workshopů:  
Kateřina Hloušková katerinahlouskova@gmail.com  
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