
Od dokumentů k příběhům a k sobě samým
Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

Program:
Celým kurzem vás budou provázet lektorky Dana Gabaľová, Marie Smutná, 
Tereza Štěpková a lektoři každého bloku. 

20. - 21. října 2018, Praha: Kompetence pro demokratickou kulturu

Lektor: Dana Gabaľová, Marie Smutná

Náplň bloku: Seznámení s obsahem a filozofií (hodnoty, přístup, dovednosti, vědomosti 
a kritické myšlení) kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) a fungování 
kompetenčního modelu na školách. Věcný obsah a souvislost s CDC, včetně inkluzivního 
vzdělávání, občanských a sociálních kompetencích v kurikulu škol, v RVP a strategických 
dokumentech. Jak vytvořit bezpečné prostředí, abychom se mohli ve škole bavit 
o nepohodlných tématech.

24. - 25. listopadu 2018, Praha: Kritické myšlení

Lektor: Irena Poláková

Náplň bloku: Metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading And Writing for 
Critical Thinking) – význam, nácvik, využití ve škole. Využití databáze Institutu 
Terezínské iniciativy pro výuku kritického myšlení. Historické studie týkající se 
pronásledování národnostních a náboženských skupin ve 20. století v českých zemích. 
Metody kritického myšlení na příkladech práce s kontroverzními tématy. 

12. - 13. ledna 2019, mimopražské školící středisko (bude upřesněno): 
Debatní metody

Lektor: Maja Nenadovic, Anne Frank House, Amsterdam. Lekce bude v angličtině s 
tlumočením.

Náplň bloku: Demokracie, autokracie a totalita. Lidská práva. Právní systémy. Historické
příklady využití propagandy a manipulace. Typy debatních metod, jejich využití a 
možnosti ve škole – mezi žáky, mezi učiteli, kde a kdy je vhodné zařadit. Argumentační 
fauly. Fake news, hate speech, řečnická sebeobrana.

2. - 3. března 2019, mimopražské školící středisko (bude upřesněno): 
Komunikační a lektorské dovednosti

Lektor: Michal Dubec

Náplň bloku: Principy manipulativní a konstruktivní komunikace. Teorie a nácvik na 
základě vzorových situací – postoje k tématům Romové, migranti, popírání (romského) 
holocaustu, zločinů komunismu, atd., a reakce na něj – od žáků, v učitelském sboru, 
rodičů. Jak předcházet konfliktu (zejména s ohledem na postoje, hodnoty, víru, kulturu), 
jak jej řešit, když se objeví. Mediace a její zásady. Jak pracovat s kontroverzními tématy.
Krize ve skupině. Vnucujete nám svůj názor. Tímto tématem se nechceme zabývat. Jsme
v rozporu s postojem rodiny. Řešení konfliktu s rodiči.



13. - 14. dubna 2019, mimopražské školící středisko (bude upřesněno): 
Zážitkové učení

Lektor: Martina Turková, Martina Čurdová

Náplň bloku: Práce s příběhem – využití dramatizace, storytellingu, tematických výstav.
Práce s příběhy z databáze ITI a s příběhy z výstav. Sociální vyloučení, příčiny, 
mechanismy a dopady. Principy inkluze.

duben/květen 2019: Exkurze Lety u Písku

Lektor: Tereza Štěpková, Dana Gabaľová, Marie Smutná, hosté

Náplň bloku: Návštěva památníku Lety u Písku. Setkání s pamětníky, aktivisty. Osobní a
historická paměť. Význam vzpomínky / připomínky.

17. - 19. května 2019: Závěrečné prezentace

Lektor: Tereza Štěpková, Dana Gabaľová, Marie Smutná

Náplň bloku: Prezentaci samostatné práce účastníků kurzu, které se věnovali průběžně 
po celou dobu konání kurzu, a výsledků průzkumu zavedení CDC na škole. Vyhodnocení a
předání certifikátů.

Institut Terezínské iniciativy

Kontakt: dana.gabalova@terezinstudies.cz
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