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Od dokumentů k příběhům
Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu
Program
Celý kurz je rozdělen do pěti vzdělávacích celků a závěrečné prezentace. Bude probíhat formou interaktivních
webinářů, které budou až na první blok začínat ve 14.30. Z důvodu změny na online kurz a pevných termínů
lektora, začínáme seminářem věnovaným komunikaci. Kontext demokracie, demokratické kultury a školy
získáme v rámci druhého vzdělávacího celku. V rámci webinářů jsou samozřejmostí přestávky.

Rovná komunikace a řešení konfliktů, lektor Michal Dubec
• jednodenní blok formou webináře, úterý 13. října 2020, začátek 9.00, délka 9 vyučovacích hodin
Proč jednáme a komunikujeme způsoby, které nás zraňují. Jak to udělat tak, abychom při komunikaci
se žáky, s rodiči, s kolegy předešli konfliktům a dosáhli přijatelných výsledků. To a mnohem víc si
vysvětlíme a na příkladech z praxe vyzkoušíme s lektorem komunikace Michalem Dubcem.
Kompetence pro demokratickou kulturu – (Demokracie a škola), lektorky Dana Gabaľová a Marie
Smutná
• blok je rozdělen na 3 půldenní webináře: úterý 27. října (5 hodin), čtvrtek 5. listopadu
(5 hodin) a čtvrtek 12. listopadu (6 hodin), začátek vždy ve 14.30
Jak funguje demokracie? Jak se to projevuje ve škole? Můžeme se demokracii naučit? A co jsou to ty
kompetence pro demokratickou kulturu, jak souvisí s obsahem kurzu a jak nám mohou při vzdělávání
pomoct.
Historická paměť a vyrovnání s minulostí, lektoři Peter Sokol a Roman Anýž
• blok původně plánovaný jako víkendový je rozdělen do 4 půldenních webinářů: pátek a sobota
20. a 21. listopadu, pátek a sobota 27. a 28. listopadu, začátek vždy ve 14.30, délka vždy
5 hodin
Jak využít historické události k porozumění dnešnímu světu? Budeme pracovat s autentickými
dokumenty a vzpomínkami. Zamyslíme se nad tím, proč je dobré při práci s kontroverzními tématy
začít historickou studií. Pomocí metody Tváří v tvář historii a sobě samým nás vzdělávacím celkem
provedou Roman Anýž a Peter Sokol.
Debatní metody, lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná
• blok rozdělen na dva půldenní webináře: středa 6. ledna a středa 13. ledna 2021, začátek vždy
ve 14.30, délka vždy 4 hodiny
Co všechno může být kontroverzním tématem? Existují témata, která vaši třídu rozdělují
do nesmiřitelných táborů? Jak debatovat a nesklouznout k argumentačním faulům? Několik způsobů,
jak tato témata otevírat a jak s nimi dále pracovat prostřednictvím metod deep democracy
a kritického myšlení, si v rámci webinářů ukážeme a vyzkoušíme na konkrétních příkladech.
Rozhodnutí angažovat se, lektorky Dana Gabaľová, Marie Smutná a hosté (budou upřesněni)
• blok rozdělen na dva půldenní webináře: středa 27. ledna a úterý 2. února, začátek vždy ve
14.30, délka vždy 4 hodiny
Jak může jednotlivec měnit svět kolem sebe? Jak malá akce nebo kolik hlasů je potřeba, aby mohla
nastat změna? Jak vnímají svoje postavení ve společnosti menšiny? Setkání s hostem a úvaha nad
tím, jak se angažovat, je také součástí přípravy na závěrečnou prezentaci.
Závěrečné setkání, lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná, host
• blok rozdělen na dva půldenní webináře: pátek a sobota 12. a 13. února, začátek vždy ve 14.30,
délka vždy 5 hodin
Závěrečné dva webináře budou věnovány vašim prezentacím. Podělíte se o své zkušenosti s využitím
aktivit a principů kompetencí pro demokratickou kulturu.
Kruz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou
unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha  pól růstu
(reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

