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Proč to mám umět? 
 

 

 



Proč to mám umět? 
 

 

 

„Víš, existuje tzv. RVP…“ 
„A pak ještě ŠVP…“ 
„Ale hodně učitelů se pořád drží toho, co je v učebnicích…“ 
 



 

 

 

CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE 
 
 
ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ A LIDEM 
Odpovědné jednání k přírodě a lidem je takové chování, při němž 
člověk samostatně i ve spolupráci s druhými činí vědomá 
rozhodnutí usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality 
života na místní i globální úrovni.  
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ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ V RVP? 

 

 

 

● Kompetence k učení - „samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“  

● Kompetence k řešení problémů – „činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje 
si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“ 

● Kompetence komunikativní – „využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi“ 

● Kompetence sociální a personální – „respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 
druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

● Kompetence občanské – „rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti“  

● Kompetence pracovní – „přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany 
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot“ 



Proč to mám umět? 
 

 

 

„Co je tak důležité, že se to má ve škole učit?“  
 

 

David Perkins,  
Professor, Harvard Graduate School of Education 



Proč to mám umět? 
 

 

 

„Co budou moji žáci v životě potřebovat?“ 
 

 

David Perkins,  
Professor, Harvard Graduate School of Education 
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„Co bude důležité pro žáky v životě, který 
pravděpodobně jednou budou žít?“ 
 

 

David Perkins,  
Professor, Harvard Graduate School of Education 
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Co bude důležité pro žáky v životě, 
který pravděpodobně jednou budou žít? 



Jak na kompetenci odpovědného 
jednání? 



Jak na kompetenci odpovědného 
jednání? 

23 schůzek 
Přes 100 hodin společné 
práce 
 
 



Jak na kompetenci odpovědného 
jednání? 

6 oblastí 
…………… 
21 složek 
…………… 
59 linií 
…………… 
177 cílů 
 
 



Podněty 

 

 

 

● Finsko: mezipředmětové kompetence  

PARTICIPACE A 
BUDOVÁNÍ 
UDRŽITELNÉ 
BUDOUCNOSTI 

● Skotsko: národní kurikulum  

● USA: Excellence in EE (NAAEE) 
 

● ČR: doporučené očekávané výstupy PT EV; 
kompetence globálního občanství pro 
vzdělávání skautských vedoucích 

 
 



KOMPETENCE 
ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ A LIDEM 



1. VNÍMAVOST 

Vnímá a oceňuje rozmanitost 
přírodních jevů, rostlin, zvířat, krajiny a 

zajímá se o jejich roli a funkci.  

Zvažuje, jak se chovat, aby setkání 
byla přínosem pro všechny 

zúčastněné. Naslouchá potřebám 
svým i potřebám druhých. 

Rozlišuje a pojmenovává své pocity. Uvědomuje si, 
že pocity ovlivňují naše jednání, práci s 

informacemi a naše vidění světa. 

Pojmenovává základní 
hodnoty, kterým věří. 
Všímá si těch, které 

ovlivňují jeho jednání 
směrem k přírodě a 

druhým. 

Vyhledává takový kontakt s 
přírodou, který mu přináší 

pozitivní pocity a který přírodě 
zároveň neškodí. 



2. VZTAH K MÍSTU Vyjadřuje, čím jsou pro něj nebo pro druhé 
místa významná. Porovnává, jaký význam 
má místo pro lidi v současnosti, s tím, jak 

ho vnímali v minulosti.  Všímá si, jak se k místu sám chová 
nebo jak se k místům chovají druzí. 

Posuzuje a vyjádří, v čem je místo 
jedinečné, zkoumá vlivy, které tuto 

jedinečnost ohrožují nebo podporují. 

Vyhledává z různých zdrojů informace, které 
může využít při popisu významu místa.  



3. SYSTÉMY A DĚJE V NICH 
Uvede jednoduché příklady, co vše v 

přírodě a ve společnosti může být 
považováno za systém. .  

Nalezne jednoduché příklady koloběhu látek v 
životním prostředí a vysvětlí, jak je v nich zapojen.  

Popíše příklady odlišného historického a 
kulturního vývoje v různých částech světa. 

Charakterizuje etapy a klíčové změny ve vývoji 
vzájemného ovlivňování člověka a přírody. 

Uvede příklady z minulosti či současnosti, 
kdy lidé nebyli/nejsou schopni odhadnout 
či naplánovat chování složitých systémů. 



4. BADATELSKÉ DOVEDNOSTI 
Formuluje otázky vztahující se k 

vybranému tématu. Vědomě pracuje 
s různými typy otázek.  Posuzuje věrohodnost informací. Všímá si, jsou-li 

uvedeny zdroje informací, odliší manipulativní 
techniky. Rozlišuje informace na názory a fakta.  

Naplánuje metodický postup zvoleného 
výzkumu. Cíleně promýšlí, jaké prostředky 

bude pro výzkum potřebovat. 

Posoudí případná rizika daného 
výzkumu pro člověka, přírodu a 

společnost.  



5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vyhledává informace o problému z 
různých zdrojů, srovnává je mezi 

sebou a kriticky je posuzuje.  

Vyjádří svůj vlastní názor na zkoumaný problém 
na základě své zkušenosti. Zdůvodní ho s 

využitím informací, které o problému zjistil. 

Porovná různé návrhy na řešení 
problému a seznámí se s jejich 

dopady na lidi a životní prostředí. 

Mapuje problémy ve svém okolí. Vybírá si 
problém, který ho zajímá a dotýká se ho. 

Vytvoří plán, jak přispět k řešení 
určitého problému.  



6. PŘIPRAVENOST JEDNAT 
Všímá si, jaká rozhodnutí lidé činí s ohledem 

na přírodu a společnost. 

Rozpozná, jak společenské normy ovlivňují 
jednání vůči přírodě a lidem. Uvědomuje si 

vliv norem na vlastní jednání. 

Vybere z běžných každodenních činností ty, při 
kterých může svým chováním snížit jejich dopad na 

životní prostředí. Konkrétní opatření uskuteční. Zjišťuje různé možnosti občanského 
zapojení, vyhodnocuje jejich 

potřebnost a zapojuje se do nich 



VÝVOJOVÉ KONTINUUM 
ODPOVĚDNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ A LIDEM 

- sada znalostních, dovednostních a postojových cílů v několika 
úrovních 

- pomůcka učitele – pro plánování a hodnocení výuky 















K čemu může být kontinuum? 
- RŮZNÉ ÚROVNĚ CÍLŮ: „Využívám je k plánování výuky, 

vyhodnocování cílů, formativnímu hodnocení žáků.“ 

 

- ZNALOSTNÍ, DOVEDNOSTNÍ I POSTOJOVÉ CÍLE: „Rozvíjím cíleně 
klíčové kompetence žáků.“ 

 

- NADPŘEDMĚTOVÉ CÍLE: „Obecný cíl propojím s tématem mého 
oboru a kolega zase s tím svým.“ 

 

- PROVÁZANOST CÍLŮ V JEDEN CELEK: „Naše škola vede žáky cíleně k 
odpovědnému jednání k přírodě a lidem. “ 

 

 

 

 



KONTINUUM JE (JEN) NÁSTROJ 

Děkuji vám za pozornost. 

 

 

 

 

https://kreslenyvtip.cz/jan-felger/5485

