ACTIVE CITIZENS
Globálně propojeni, místně zapojeni

„Myslím, že jsem se hodně osamostatnila, že když si něco umanu, tak to jde. Najednou jsem začala sama sebe
vnímat jako osobu, která má moc a která je schopná s něčím pohnout.“
(Simona Markovcová, studentka SŠ Volyně)

ANOTACE METODIKY
Metodika shrnuje principy aktivního občanství. Je rozdělena do
několika učebních fází, během nichž jsou žáci vedeni k poznávání
vlastní identity a kultury, ke schopnosti vést dialog, k porozumění
konceptu komunity, k plánování a realizaci komunitní akce. Cílem
metodiky je zplnomocnit mladé lidi k tomu, aby dokázali
efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na
udržitelném rozvoji míst, kde žijí.
Bližší představu o průběhu programu nabízí krátký video spot.

PRO KOHO JE METODIKA URČENA?
Metodika je určena pro vzdělávání žáků druhého stupně základních
škol a žáků středních škol.

CO PŘINÁŠÍ REALIZACE?
ŽÁKŮM

ŠKOLE

Program Active Citizens úzce souvisí s občanským
vzděláváním a výchovou k demokracii. Neformálním
vzděláváním a plánováním projektů žáci rozvíjí své
komunikační schopnosti, v praxi zkouší řešit problémy,
poznávají své schopnosti, které zúročují ve spolupráci
s ostatními. Realizací komunitní akce si žáci uvědomují,
že oni sami mohou být nositeli změny a aktivními
občany.

V průběhu práce s metodikou dochází ke spolupráci
školy s ostatními místními aktéry. Dle charakteru
školního projektu se žáci dostávají do kontaktu s místní
správou, soukromými subjekty, neziskovými
organizacemi, veřejností či jinými aktéry. Active
Citizens tak posiluje roli školy v životě místního
společenství i fungující občanské společnosti.

PODROBNÉ INFORMACE:



www.activecitizens.cz
www.lipka.cz/civis

CO JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ METODIKY?
Při jakékoliv činnosti, do které se člověk pustí, platí, že je snazší ji dělat, když máte podporu někoho dalšího.
Doporučujeme již před zahájením práce s metodikou se domluvit s kolegou či kolegyní z učitelského sboru na
vedení programu Active Citizens a ujasnit si role, které budou zapojení učitelé zastávat. K hladkému průběhu na
škole je vítaná i podpora vedení školy – to by mělo znát a ideálně sdílet hlavní vizi programu Active Citizens.
Před zahájením práce s metodikou je důležité zvážit časové možnosti učitelů a způsob začlenění metodiky do
výuky. Metodiku je možno realizovat v rámci nepovinného předmětu, školního parlamentu, občanské výchovy
nebo hodin, kam aktivity „Active Citizens“ metodicky zapadají či volnočasového kroužku v odpoledních hodinách
v prostoru školy. Při práci s metodikou doporučujeme spolupráci minimálně dvou učitelů.

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ REALIZACE?
Realizace jednoho běhu Active Citizens trvá jeden školní rok, je možno následující rok navázat.

PRŮCHOD METODIKOU
Aktivity z metodiky jsou rozděleny do pěti učebních fází. První část cyklu
komunitního vzdělávání se zaměřuje na posílení důvěry v sebe sama, kritické
sebehodnocení, pochopení vlastní identity a kultury. Zkušenosti, které žáci
v této fázi získají, mohou využít pro porozumění nejen vlastního chování
a postojů, ale i k pochopení postojů a vnímání jiných lidí. Na komunikaci
s druhými a na techniky vzájemného učení skrze dialog je poté zaměřena
druhá fáze metodiky. Navazující třetí fáze se věnuje pochopení širší role
jednotlivce ve společnosti. Žáci poznávají svou komunitu skrze vlastní
výzkum - hledají osobní, místní a globální souvislosti v místním
společenství, zamýšlí se nad rolí aktivního občana. Poslední dvě fáze se
plně věnují samotnému projektu. Ve čtvrté žáci vybírají téma projektu
a plánují ho dle zásad projektového řízení. V poslední fázi projekt realizují
a zhodnotí. Při plánování a realizaci žáci staví na kompetencích dříve
získaných.

FOTOGALERIE Z REALIZACE
www.lipka.cz/civis-fotogalerie-ac

REALIZÁTOR METODIKY
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni poskytuje informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy,
didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání,
interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání. V těchto oblastech také prosazujeme systémové změny,
které přispívají k tomu, aby byl vzdělávací systém inkluzivní a schopný lépe reagovat na výzvy současného světa.

PODROBNÉ INFORMACE:



www.activecitizens.cz
www.lipka.cz/civis

