
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Brno/Hradec Králové, 21. března 2017 

ODBORNÁ KONFERENCE SE ZAMĚŘÍ NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE ŽÁKŮ 

Jaký bude život našich dětí v budoucnosti? A jak je na něj připravuje současný systém vzdělávání? 

Odborná konference zaměřená na formování občanských a sociálních kompetencí proběhne 

v pondělí 27. března 2017 na Univerzitě Hradec Králové. Představí projekt CIVIS a pět vybraných 

metodik zaměřených na vzdělávání pro život odpovědný k lidem a k přírodě. 

Projekt CIVIS je zaměřený na změny v systému vzdělávání, které překročí hranice předmětů s cílem 

rozvíjet u žáků občanské a sociální kompetence. Přitom propojuje instituce napříč celým vzdělávacím 

systémem – základní a střední školy a jejich žáky, vzdělávací neziskové organizace, univerzity i 

studenty učitelských oborů. Jednou z několika klíčových aktivit projektu je tzv. spolupráce oborových 

didaktik, která se zaměří na možnosti reformy oborově zaměřeného vzdělávání směrem 

k mezioborovému, k průřezovým tématům apod.  

Odborná konference představí zájemcům z řad studentů učitelství, učitelů i akademických pracovníků 

zabývajících se učitelskými obory neobvyklý projekt v celé šíři. Bude rozebrán současný stav 

vzdělávání a představeny vybrané metodiky, které projdou ve školním roce 2017/2018 akčním 

výzkumem: Active Citizens, Global Storylines, GLOBE, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný 

život a Venkovní učení. 

„Oborové didaktiky jsou profesionalizující součástí učitelské přípravy a spolupráce v projektu s „lidmi 

odjinud“ je pro nás, oborové didaktiky, velmi cenná a obohacující. Chceme svým zapojením do 

projektu prokázat, že izolovaná výuka předmětů, tzv. předmětářství, už není výzvou pro budoucnost. 

Spolupráce v učitelské přípravě (zejména oborových didaktik) i ve školní praxi na společných výzvách, 

jimiž jsou i občanské a sociální kompetence, je jednoznačně nevyhnutelná“, vysvětluje koordinátor 

klíčové aktivity a zároveň konference, profesor Martin Bílek z Přírodovědecké fakulty UHK. 

Konference: Spolupráce oborových didaktik při formování občanských a sociálních kompetencí 

Termín konání: 27. března 2017 12.30–18.30 hodin 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UHK, Hradecká 1285 

Bližší informace: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Novinky/CIVIS-workshop-Spoluprace-oborovych-

didaktik, registrace je možná do 24. března do 12 hodin. 

Kontakt:  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – koordinátor klíčové aktivity a konference 

(E: martin.bilek@uhk.cz, T: 777 484 236) 

Ing. Veronika Neckařová – manažerka pro publicitu 

(E: veronika.neckarova@lipka.cz, T: 720 996 850) 
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O projektu CIVIS 

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k 

sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a 

akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z 

praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící 

zavádění metodik do škol. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a spolupracují na něm Lipka, 

Člověk v tísni, Masarykova univerzita, NaZemi , SEVER Horní Maršov, TEREZA a Univerzita Hradec 

Králové spolu s desítkami základních a středních škol. 

Informace o projektu: www.lipka.cz/civis 

http://www.lipka.cz/civis

