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Úvod 

 

Tento dokument slouží jako manuál pro implementaci metodického přístupu do vybraných 

škol zapojených do projektu CIVIS. Vytváří rámec činností metodiků a popisuje zásady 

jednotlivých úrovní implementace zahrnující: 

A. Školení učitelů (úvodní třídenní workshop, jednodenní doškolovací workshop 

a závěrečný třídenní workshop) 

B. Interakci s učiteli (supervizní schůzky a průběžnou metodickou podporu, zajištění 

akčního výzkumu, evaluace a identifikaci bariér a vývojového kontinua) 

C. Povinnou administrativu 

 

Pro zajištění implementace metodického přístupu do škol je vytvořen tým metodiků, který je 

řízen metodikem-koordinátorem.  

 

Celkový počet škol pro jeden metodický tým je 7 s celkovým počtem 18 zapojených 

pedagogů. Každá škola zapojuje do projektu 2–4 pedagogy.  

 

Metodik: 

 školí učitele (na úvodním, průběžném a závěrečném workshopu předává myšlenku 

metodického principu), 

 poskytuje průběžnou metodickou podporu, 

o Učitelé se na něj obrací s otázkami kolem metodického principu (telefonicky, 

mailem, skypem, osobně). 

o Pomáhá učiteli s metodikou akčního výzkumu (včetně naplňování požadavků 

z jiných klíčových aktivit – evaluace.  

o Podporuje učitele ve vedení portfolia. 

 vede supervizní schůzky s učiteli, 

 vyhodnocuje implementaci metodického principu – rozumí tomu, jak učitel metodiku 

používá, a co mu jde a co ne apod., 

 na základě výsledků akčního výzkumu navrhuje úpravy metodického principu podílí 

se na konečném zpracování metodického principu do podoby vzdělávacího 

programu. 

 

Metodik-koordinátor: 

 koordinuje metodický tým,  

o Dohlíží na včasné dodání potřebných materiálů. 

o Zařizuje uspořádání workshopů. 

o Dle dohody v organizaci partnera poskytuje podporu při práci s metodickým 

principem. 

o Poskytuje podporu při práci s portfoliem. 

o Poskytuje podporu při práci s akčním výzkumem. 

 vede dokumentaci v průběhu projektu (např. zápisy ze schůzek, prezenční listiny, 

apod.), 

 částečně administruje projekt (tvorba výkazů práce, zápisů z jednání, apod.), 

 zodpovídá za předání metodického principu mezi školou a organizací, 

 zodpovídá za zprostředkování metodického principu ostatním partnerům, 



 společně s koordinátorem celé aktivity se podílí na zprostředkování metodického 

principu UHK, 

 společně s řešitelem evaluace (Jan Činčera, FSS MU) spolupracuje na nastavení, 

realizaci a vyhodnocování evaluace akčního výzkumu, 

 podílí se na konečném zpracování metodického principu do podoby vzdělávacího 

programu, 

 účastní se závěrečné konference (případně je zastoupen některým jiným členem 

týmu). 

 

Role pedagoga v projektu je dvojí – role učitele a role výzkumníka:  

Jako učitel funguje zároveň v roli přímo podpořené osoby.  

Pracuje s novou metodikou, učí se nové metody evaluace a reflexe svojí práce, spolupracuje 

se svými kolegy na zavádění nové metodiky do prostředí své školy.  

Za roli učitele není pedagog placený a vykazuje si ji prostřednictvím seznamu podpořených 

osob (viz níže). 

Jako výzkumník si vede portfolio a pořizuje kopie jeho částí pro potřeby dokladování 

výstupů, hodnotí, komentuje a případně navrhuje změny zkoušené metodiky, stanovuje si 

cíle, kterých chce se svými žáky dosáhnout a hodnotí dosažení těchto cílů (v rámci akčního 

výzkumu) a vyplňuje nezbytnou administrativu pro účely projektu (např. výkaz práce).  

Za tuto roli je pedagog placený formou dohody o provedení práce. Závěry a výstupy 

z činnosti pedagoga jsou podkladem pro další aktivity projektu (identifikace bariér, tvorba 

vývojového kontinua atd.). 

 

Role zapojených škol (resp. pedagogů) v projektu CIVIS je spolupráce při ověřování 

metodického přístupu v rámci akčního výzkumu ve školním roce 2017/2018. Školy zajišťují 

plnou podporu pedagogů při zavádění metodického principu, vysílají zapojené pedagogy 

na dva třídenní a jeden jednodenní workshop, vytvářejí prostor pro zajištění průběžných 

konzultací a supervizí, účastní se závěrečné konference, zajišťují publicitu projektu dle 

uzavřené smlouvy o spolupráci.  

 

 
 

 

  



ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT (ŠUŽ) 

„Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu 

jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě něco změnit a vylepšit.“ 

SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 

 

● Vize ŠUŽ: Škola je ohniskem, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, jak 

udržitelně žít v místě a komunitě. 

● Poslání ŠUŽ: Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě 

a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný 

život. 

 

PROČ JE METODIKA PRO ŠKOLU PŘÍNOSNÁ? 

Ve škole často není zcela jednoduché propojovat znalosti žáků z jednotlivých předmětů 

a prohlubovat je do dovedností. Věříme, že místo, ve kterém žák žije a chodí do školy, může 

sloužit nejen k uchopení a propojení odborných znalostí získávaných ve výuce, ale i jejich 

uvedení do praxe a do života žáka. Místo je totiž rámec, sféra vlivu, které žák rozumí, 

dokáže si na ní “sáhnout”.  

ŠUŽ je tedy program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí 

a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita 

podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život. 

 

JAK METODIKA FUNGUJE? 

Metodika je postavená na principech místně zakotveného učení a metodě projektové výuky. 

 

1. Jaké jsou principy místně zakotveného učení? 

 

 



 

 

● Učení o místě 

Výuka vychází z místní situace – využívá místních přírodních a společenských systémů 

a témat jako kontextu pro mezipředmětovou výuku. Využívá kolegiální spolupráci a sdílení 

pedagogů k tomu, aby byla konkrétní látka ilustrována na tématech místa. 

 

● Učení v místě, učení reálným světem 

Učitel nepovažuje školu pouze za budovu, proto usiluje o to, aby výuka, u které je to vhodné, 

probíhala v kontaktu s reálným světem – mimo třídu, v terénu, parku, na školním dvoře, 

v obci a jejím okolí tak, aby žáci témata viděli na vlastní oči a mohli se jich reálně dotknout 

a zapojili do učení i další smysly. 

 

● Partnerství s místní komunitou a organizacemi 

Vzdělávání dětí je podporované místními obyvateli a organizacemi. Pedagog nemusí být 

odborník na všechna témata v místě a může na jejich výuce, ať už ve třídě nebo mimo ní, 

spolupracovat s komunitou – od místního lesníka, přes okrašlovací spolek po muzeum. 

Zároveň pokud má řešený žákovský projekt být udržitelný a má mít dlouhodobý dopad, 

nemůže být propojený pouze s místem, ale i místními lidmi a subjekty, které se do realizace 

projektu zapojí jako rovnocenní partneři. Škola tak vytváří dlouhodobá, vzájemně prospěšná 

partnerství.  

 

● Práce s rolí pedagoga a žáka 

Proto, aby byl žák motivován pro celoživotní vzdělávání, je třeba mu dát prostor, předat 

určitou míru zodpovědnosti za vlastní výuku. Žák má během projektového vyučování 

možnost rozhodovat a ovlivňovat směřování projektu a výběr témat, o které se chce zajímat. 

Role pedagoga je spíše průvodcovská, kdy vkládá v žáky důvěru, nastavuje jim hranice 

i pravidla. Důležitou součástí role pedagoga je orientace žáků v procesu a reflektování 

nabytých kompetencí. 

 

● Pro místo 

Veškerá výuka směřuje k tomu, aby vznikl konkrétní výstup, který řeší problémy či potřeby 

místa. Žáci tak využijí své znalosti a dovednosti a pocítí, že jsou sami schopni pozitivně 

ovlivňovat své okolí a jsou motivováni k aktivnímu přístupu a péči o svět, ve kterém žijí. 

 

● Udržitelný život 

Josef Vavroušek ho definuje jako ,,takový způsob života, který se přibližuje ideálům 

humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném 

horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na 

úctě k živé i neživé přírodě.” Smyslem žákovského výstupu není udělat věc pro místo, která 

po pár letech zanikne, ale naučit děti přemýšlet, jak vytvářet udržitelnou společnost. 

 

2. ŠUŽ a projektová výuka 

Projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických 

a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity 



v projektu směřují k vytvoření produktu. Součástí školy pro udržitelný život jsou dva 

projektové cykly. Cílem prvního cyklu je vytvoření Vize místa, kdy žáci na základě 

zmapování a interpretování kontextu místa navrhnou, kam by měla směrovat budoucnost 

obce nebo její části v horizontu 10 let. Druhý cyklus se snaží přispět k naplnění vize místa. 

Žáci si vyberou konkrétní problém či potřebu v místě a přispějí svým výstupem k jejímu 

naplnění.  

 

 

Začlenění metodického přístupu do výuky: 

 

Metodika má ve školní výuce následující kroky: 

 

 



 

Postup v těchto krocích respektuje rozvíjení kompetencí k udržitelnému životu 

i konstruktivistické pojetí projektové výuky. V každém kroku je několik programů, které 

žákovy pomáhají v získání dovedností. Kroky jsou podrobně popsány v metodické příručce 

pro školy. 

 

Informační zdroje a materiály: 

- http://www.skolaprozivot.cz/Skola-pro-zivot.html 

- metodika ŠUŽ: Clark, D. (2010). Učíme se rozhodovat pro budoucnost. © Středisko 

ekologické výchovy SEVER a Partnerství, o. p. s. : Brno. 60 s. 

- metodika ŠUŽ: Kolektiv autorů (2012). Za jeden provaz. Metodika výchovy 

k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život. 

Středisko ekologické výchovy SEVER a Partnerství, o. p. s. : Brno. 309 s. 

- metodika projektové výuky: KAŠOVÁ, J., TOMKOVÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme 

v projektech. Praha: Portál. 2009. 

 

 

  

http://www.skolaprozivot.cz/Skola-pro-zivot.html


I. Organizační zajištění 

 

A. Školení učitelů (workshopy) 

 

V průběhu projektu jsme se zavázali uspořádat 3 školení pro učitele. Dvě z těchto setkání 

jsou vícedenní (2,5 dne), jedno je jednodenní (8 hodin). Tato školení slouží především 

k práci s učiteli. Na úvodním workshopu by měl být předáván metodický přístup a zároveň by 

měla být představena administrativa související s projektem. V průběhu projektu (leden) 

bude dvou a půl denní workshop, na kterém se bude předávat způsob provádění akčního 

výzkumu a zaměříme se na další rozvoj učitelů potřebný pro kolegiální podporu, realizaci 

programu ŠUŽ a projektovou výuku s žáky. Závěrečné jednodenní květnové setkání slouží 

k reflexi a evaluaci. 

 

Zásady pro realizaci workshopů 

❏ Stanovit datum a místo konání   

❏ Zjistit počet osob  

❏ Zajistit pro ně stravu a ubytování 

❏ Ujasnit cíl setkání 

❏ Domluvit lektory 

❏ Zajistit pro ně ubytování a stravu 

❏ Nachystat materiál a pomůcky 

❏ Připravit materiály pro učitele (tištěné handouty, knihy, publikace, příklopné lupy, 

pomůcky do výuky apod.) 

❏ Připravit prezenční listiny, fotografie, zápisy apod. 

❏ S dostatečným předstihem rozeslat učitelům (příp. i lektorům) program 

a podrobné informace o workshopu (místo konání, jak se tam dostat, kdy 

se odjíždí, kde se spí, co si vzít s sebou apod.) 

❏ Nezapomenout na možnosti proplácení výdajů 

 

 

B. Interakce s učiteli 

 

1. Zásady pro supervizní schůzky  

- Supervizní schůzky slouží k: 

- osobnímu kontaktu učitelů a metodika a motivaci učitele k pokračování v práci 

s metodikou, 

- řešení administrativy (výkazy práce, portfolia, akční výzkum, evaluace), 

- přímé podpoře učitelů, 

- řešení krizových situací. 

- Nejprve je potřeba stanovit s učiteli datum a kdo se schůzky zúčastní. 

- Dále řešíme podobu schůzky: 

- Může jít pouze o neformální setkání metodiků s učitelem. 

- Metodik se může na žádost učitele účastnit výuky a poskytnout zpětnou 

vazbu k aplikaci metodického přístupu. 

- Metodik se může podílet na přípravě hodiny spolu s učiteli. 

- Na těchto schůzkách může učitel podepsat výkazy práce a poskytnout své portfolio 

k okopírování (oscanování). 

https://docs.google.com/document/d/1lVHpspGYEcoyxASg1QI232CAlCm69LRb7a2SB27ZNas/edit


- Ze supervizních schůzek je pořizován zápis, prezenční listina a fotografická 

dokumentace. 

 

2. Zásady pro průběžnou metodickou podporu 

- Metodik motivuje učitele k pokračování v zavádění metodiky. 

- Metodik zajišťuje: 

- pomoc s nastavením cílů (hypotézy v rámci akčního výzkumu) a jejich 

vyhodnocování dle návrhu Honzy Činčery a Petry Šimonové, 

- průběžnou komunikaci s učiteli (je třeba nastavit si způsob podpory 

a komunikace a řešení problémových situací). 

- Ostatní činnosti metodiků (jako je úprava metodiky, zpracování vzdělávacího 

programu, předávání informací ostatním partnerům atd.) jsou popsány ve specifikaci 

v dokumentu „Náplň práce” (viz dokumenty na Google). 

 

3. Zásady pro akční výzkum  

- Informace o způsobu provádění akčního výzkumu jsou popsány v samostatné 

příloze. 

 

4. Zásady pro evaluaci  

- Informace o způsobu provádění evaluace jsou popsány v samostatné příloze. 

 

5. Zásady pro identifikaci bariér a kontinuum   

- Informace o způsobu provádění identifikace bariér a spolupráce na tvorbě kontinua 

jsou popsány v samostatné příloze. 

  



II. Administrativní zajištění 

 

1. Zásady pro vedení administrativy 

  

- Výkazy práce 

- dle dohody si učitel vede projektový výkaz práce, který najdete ve 

vzorech dokumentů 

 

- Prezenční listiny (PL) 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat ze všech schůzek metodiků, 

schůzek metodiků s učiteli i v případě, že si učitelé poskytují podporu 

v rámci školy a schází se jenom učitelé. 

- Vzor prezenční listiny najdete v balíčku materiálů. 

- Prezenční listiny je potřeba dokládat jako kopii nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání PL zodpovídá Karin Richterová. 

 

- Zápisy ze schůzek 

- Zápisy se pořizují ze všech schůzek metodiků a ze supervizních 

setkání. 

- Vzor zápisu ze schůzek najdete v balíčku materiálů. 

- Zápisy ze schůzek se dokládají jako kopie nebo scan manažerovi 

klíčové aktivity 4; za dokládání zápisů zodpovídá Karin Richterová. 

 

- Vedení portfolia 

- Každý učitel si vede portfolio jako doklad implementace metodického 

přístupu ve výuce. 

- Vybrané části portfolia dokládá učitel metodikovi (potažmo 

manažerovi klíčové aktivity 4). 

- Povinné součásti portfolia najdete v balíčku materiálů.  

 

- Potvrzení o účasti 

- Potvrzení o účasti jsou učitelům vystavovány po absolvování: 

- každého workshopu, 

- každé supervizní schůzky. 

- Potvrzení o účasti slouží jako doklad bagatelní podpory (v rámci projektu 

musí učitel dosáhnout 40 hodin bagatelní podpory). 

- Vzor potvrzení o účasti najdete ve vzorech dokumentů. 

- Za přípravu potvrzení o účasti z kurzů zodpovídá Karin Richterová, za 

potvrzení ze supervizních schůzek zodpovídají metodici. 

 

- Seznam podpořených osob 

- Slouží k evidenci hodin všech podpořených osob jednoho partnera. 

- Do této tabulky metodik-koordinátor zaznamenává všechny aktivity, 

za které učitel získává hodiny bagatelní podpory. 

- Zapisujete každou aktivitu pro každou osobu zvlášť (tedy např. pro 

pí. učitelku Janu Vymětalovou zapisujete 16 hodin účasti na úvodním 

https://drive.google.com/drive/folders/0B44-1MZydmCvcmJ2S0JQTDdaUWM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://drive.google.com/drive/folders/0B-zY37qNo55gQ3RfUHc1emo1Q28
https://docs.google.com/document/d/1BmwQhhEETYP1BHxHW6WUW_o00rvl0Rj3EfuQyGCu0GI/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B44-1MZydmCvcmJ2S0JQTDdaUWM?usp=sharing


workshopu, do dalšího řádku pro tu stejnou osobu 3 hodiny účasti 

na supervizním setkání atd.). 

- Tuto tabulku dále zpracovává manažerka projektu Jana Dvořáčková 

(jako doklad o naplňování indikátoru „5 40 00 celkový počet 

účastníků”). 

- Vzor tabulky k vyplnění najdete ve vzorech dokumentů. 

 

- Evidence hodin podpory 

- Slouží k evidenci kolegiální podpory mezi jednotlivými učiteli. 

- Vyplňuje ji učitel v případě, že společně se zbytkem učitelského týmu 

na škole připravoval např. hodinu s použitím nové metodiky nebo byl 

na hospitaci u svého kolegy. 

- Není to nezbytná součást; pokud učitel nepotřebuje doplnit hodiny 

podpory, nemusí ze společných setkání se zbytkem učitelského týmu 

vést žádnou administrativu. 

- Maximální výše této podpory je 10 hodin. 

- K evidenci hodin je potřeba přiložit krátký zápis z jednání (resp. 

z hospitace). 

- Vzor tabulky najdete ve vzorech dokumentů. 

 

2. Publicita 

 

- Škola zajišťuje plnění publicity (pořizování fotografií, používání logolinků a vyvěšení 

plakátu o projektu CIVIS ve velikosti A3) dle Smlouvy o spolupráci (viz balíček 

materiálů), úkolem metodika je plnění publicity kontrolovat. 

- Odkaz na logolinky a logo SEVER naleznete ve vzorech dokumentů. 

 

III. Specifická doporučení 

Doporučení z pohledu učitele  

Spolupráce s kolegy a kolegiální podpora: 

● Aby žáci dokázali komplexněji pochopit místo, je nutná rozmanitost pohledů, proto je 

vhodné spolupracovat s kolegy. Na začátku projektu představte program kolegům 

a pokuste se je získat pro spolupráci. Společná práce může být cesta ke 

zkvalitňování výuky, ale i vzájemné pomoci a podpory. Vyjasněte si s kolegy svá 

očekávání a řekněte si, co byste si každý z realizace projektu chtěli odnést – co 

byste se chtěli naučit. 

○ Seznamte se s kompetencemi, které projekt rozvíjí a jednotlivými kroky 

projektové výuky a dohodněte se, v čem přesně může probíhat vaše 

mezipředmětová spolupráce, jakou látku je možné učit jednoduše v hodinách. 

Na začátku si společně vytvořte mapu míst vhodných pro výuku pomocí 

místně zakotvené učení. 

○ Pravidelně se potkávejte, dohodněte si dopředu schůzky a čas, který jste 

ochotni věnovat projektu, sdílejte postup projektem a pravidelně ho 

reflektujte. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B44-1MZydmCvcmJ2S0JQTDdaUWM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B44-1MZydmCvcmJ2S0JQTDdaUWM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B44-1MZydmCvcmJ2S0JQTDdaUWM?usp=sharing


○ Představte své záměry vedení školy a vysvětlete, jak souvisí s běžnou 

výukou a čím vám ŠUŽ ve výuce pomůže. 

 

Partnerství se subjekty mimo školu a učení přímo v místě 

● Pro úspěšné budování vztahu k místu a propojování znalostí žáků je klíčové, aby se 

žáci učili přímo v místě, kde žijí – výuka probíhala v kontaktu s přírodním i sociálním 

prostředím. Vytipujte vhodné hodiny, nastavte vzdělávací cíle a vyrazte se žáky do 

místního parku, muzea či domova důchodců.  

● Dejte možnost žákům porovnat své názory a zkušenosti s názory lidí z komunity. 

Neodpovídejte žákům na otázky související s místem, motivujte je k tomu, aby se 

ptali příbuzných i lidí v obci. Pozvěte do výuky místního pamětníka nebo odborníka, 

který žákům představí nečekaný pohled na věc. 

 

Práce s rolí pedagoga a žáka 

1. Učitel je na začátku učebního procesu spíše autoritou, ale postupně by se měl 

přesunout více do role průvodce. 

● Pomozte žákům nastavit si pravidla pro bezpečnou komunikaci a spolupráci 

a opakovaně se k nim vracejte. Důležité je pro komunikaci vytvářet bezpečné 

a podpůrné prostředí. 

● Cíleně vytvářejte prostor pro otevřenou diskusi, facilitujte diskuzi žáků: orientujte 

jednotlivce v tom, kam diskuze směřuje, jak se k cíli dostanou, a to tak, aby byl 

slyšen každý hlas. Nepodsouvejte žákům svůj názor, spíše jen shrnujte, co slyšíte 

a veďte žáky otázkami ke kritickému přemýšlení nad věcmi. 

● Důležité rozhodnutí a realizaci kroků projektu přenechejte na žácích.   

○ Nechte žáky vybrat zaměření projektu. Pomozte žákům si uvědomit, zda je 

projekt realizovatelný. 

○ Vytvářejte prostor pro to, aby si žáci kladli otázky a objevovali cesty, jak si na 

ně sami najdou odpověď. 

○ Vyzkoušejte s dětmi různé procesy rozhodování, jdoucí za pouhé hlasování 

pro návrhy. Odkryjte jim smysl konsenzuálního rozhodování. Pobavte se 

s nimi, v čem je to hodnotné. 

○ Pomozte žákům najít a chápat svoji vlastní roli a odpovědnost za ne/úspěšné 

řešení problémů a projektu v kontextu celé skupiny. 

 

2. Co je klíčové pro předání odpovědnosti a motivaci žáka? 

○ Bezpečné a podpůrné prostředí pro výuku, kterému napomohou nastavená 

a sdílená žákovská pravidla a partnerský přístup pedagoga. Vytvářejte prostor 

pro poskytování konstruktivní zpětné vazby, pokud se něco děje ve skupině. 

○ Všichni žáci mají možnost aktivně ovlivnit zaměření projektu a jsou ztotožněni 

s výběrem jeho tématu nebo ho alespoň respektují. 

○ Všichni členové týmu jsou odpovědní za určitou část projektu, mají vlastní 

úkol, za který nesou odpovědnost. Roli v týmu si volí sami po dohodě 

s ostatními, role by měly vycházet ze silných stránek jednotlivých žáků. 

Pedagog dává žákům najevo, že každý člen má v týmu své místo. 



○ Žáci mají prostor pokládat otázky, které jim přijdou důležité a hledat na ně 

odpovědi. V diskuzích nad tématy pak každý sdílí svůj názor a přispívá 

k formování společného stanoviska. Využívejte a rozvíjejte nápady žáků, 

nechte je jejich nápady uplatnit. 

○ Žáci sdílí výstupy svého snažení před veřejností, mají možnost pocítit úspěch 

své práce a její dopad na místo. 

○ Při přípravě a realizaci projektu žáci komunikují s místní komunitou (rodiče, 

představitelé samosprávy, organizace) a zjišťují jejich potřeby a názory. 

Přímý, intenzivní a opakovaný kontakt s komunitou má vliv na rozvoj 

klíčových kompetencí, znalostí a motivaci žáků. 

 

Tvorba projektu pro místo 

● Pomozte vybrat žákům takový projekt, jehož výstup: 

○ Vychází z širší vize obce a reaguje na konkrétní problémy a potřeby místa 

a komunity, díky čemuž vede k pozitivní citelné změně pro místní komunitu.  

○ Žáci jsou v přípravné a realizační fázi projektu vždy aktivně zapojeni. 

○ Splňuje zásady udržitelného života a je udržitelný i po ukončení projektu. 

 

Vzdělávací proces 

● Věnujte dostatek času každému kroku na cestě programem Škola pro udržitelný 

život. 

● Mějte na paměti, v jakém kroku se právě pohybujete a na rozvoj jaké kompetence se 

krok zaměřuje. Na konci každého kroku metodiky společně s účastníky převeďte 

průběh vzdělávání do zkušenosti pomocí reflexe.  

● Reflexe je pro proces učení naprosto klíčová. Pomáhá dětem uvědomit si, co se 

dělo, jak to prožívaly a odvodit z toho poznání, které mohou uplatnit v budoucnu.  

○ Vyhraďte pro reflexi dostatek času, je pro uvědomění stejně důležitá jako 

samotné aktivity. 

○ Při reflektování používejte 4 kroky Kolbova cyklu, který vám pomůže přetavit 

proběhlou aktivitu ve zkušenost, poznání žáka. 



 
○ Na začátku reflexe si připomeňte, jaký pedagogický cíl měla aktivita či lekce 

naplňovat a ten se snažte žákům pomocí reflexe zvědomit. 

 

 

 

 

 

  



IV. Důležité kontakty 

Pavla Švecová garantka klíčové aktivity 4, pavla.svecova@lipka.cz, 543 420 822 

 

Eliška Hájková manažerka projektu SEVER, eliska.hajkova@ekologickavychova.cz  

Tomáš Hawel  metodik koordinátor, tomas.hawel@ekologickavychova.cz  

 

Karin Richterová metodička, karin.richterova@ekologickavychova.cz, 734 310 965 

Pavel Kaplan  metodik, pavel.kaplan@ekologickavychova.cz, 777 268 629 

Ondřej Kracman metodik, ondrej.kracman@ekologickavychova.cz, 724 249 984 
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CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence 

 

„Učíme pro život odpovědný k lidem a přírodě.” 

 

„Svět žáků leží v budoucnosti, kterou nedokážeme předvídat a v níž mnohé znalosti 

a dovednosti získané ve škole už budou zastaralé. 

Chceme vzdělávat jinak.” 

 

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. 

 

Na projektu se podílí sedm partnerů – Lipka, Sever, NaZemi, Tereza, Varianty (Člověk 

v tísni), Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecká 

a Pedagogická fakulta Univerzity Hradce Králové. 

 

Více o projektu na www.lipka.cz/civis a v letáku projektu. 

 

 

 

Informace o Lipce  

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších 

organizací v České republice zabývajících se environmentální výchovou, s nejširším 

záběrem a mnohaletou tradicí. Nabízí pobytové programy i školy v přírodě, kromě pedagogů 

vzdělává také budoucí učitele, dospělým a seniorům nabízí řadu kurzů a volnočasových 

aktivit, pořádá akce pro celé rodiny a spolupracuje se svým zřizovatelem (Jihomoravským 

krajem) na tvorbě koncepčních materiálů. Lipku na jejích pěti pracovištích navštěvují denně 

stovky zájemců o environmentální vzdělávání. Posláním Lipky je environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování 

environmentálně příznivějších způsobů života. 

 

 

Informace o SEVERU 

 

Usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem 

a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na 

prožitku, praktické činnosti, participaci, přímém kontaktu se světem okolo nás, propojení 

různých oborů. SEVER nabízí školám krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy 

a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí 

kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Pro další 

skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž 

nabízí podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení 

problémů životního prostředí. 

http://www.lipka.cz/civis
http://www.lipka.cz/soubory/civis_letak_el-verze--f7956.pdf

