Vzdělávací program Varianty společnosti
Člověk v tísni nabízí nový kurz pro učitele
pražských základních a středních škol.

?

Hledáte cesty, jak...
se studenty mluvit o tématu předsudků a xenofobie?

Zajímá vás, jak...
spojit prevenci rizikového chování s výukou
zaměřenou na aktuální témata?

Otázkami k rozvíjení
demokratických hodnot
Kdy? Kurz o celkové dotaci 40 hodin proběhne od ledna do dubna 2019.
Pro koho? Kurz je určen učitelům druhého stupně ZŠ, OU a SŠ

a školním metodikům prevence ze škol v hl. m. Praha. Kurz je zdarma.

Během kurzu:
→→ Získáte metodické materiály, které spojují oblast prevence rizikového chování
s výukou zaměřenou na aktuální témata.
→→ Naučíte se pracovat s novou Hrou s dobrými otázkami, která usnadňuje učení prostřednictvím týmové práce žáků v malých skupinách, vychází z principů konstruktivismu, badatelsky orientované výuky a projektového vyučování. Hra nabízí nový
způsob, jak se studenty pracovat s tématem předsudků a xenofobie.
→→ Vyzkoušíte si, jak pracovat se studenty metodou badatelského vzdělávání ve
společenskovědních předmětech.
→→ Získáte kazuistické lekce, díky kterým se naučíte, jak reagovat, když se předsudky
a projevy extremismu nebo manipulace objeví ve třídě.
→→ Získáte lekce do výuky k aktuálnímu dění a projevům autoritářství ve světě
(Rusko, Venezuela, Kuba, Vietnam).

Na kurz se můžete
do 20.12. hlásit zde.
Kontakt:
Tijana Milosavljevič Čajetinac,
koordinátorka programu Varianty
tijana.milosavljevic@clovekvtisni.cz,
+420 739 220 599

Hra s dobrými otázkami vychází z rámce doporučeného UNESCO pro Enquiry Based
Learning (badatelské vzdělávání ve společenskovědních předmětech). Ve hře jsou jednotlivá
témata představena formou otázek a úkolů, které studenti řeší v tříčlenných týmech. Žáci
v návaznosti na hru mohou své vlastní zkušenosti, znalosti a hypotézy ověřit pomocí návrhu
vlastního badatelského projektu. Učitelům hra nabízí nový nástroj do výuky a zároveň poskytuje
příležitost k osvojení nových technik prezentace jakékoli nové látky formou „dobrých otázek”.

Termíny kurzu:
2019

9. 1.

8:30 – 16:30

Úvod do Hry s dobrými otázkami, vyzkoušení
dvou verzí hry, úprava vlastní verze hry
2019

18. 1.

13:00 – 17:30

Teoretický úvod k tématu radikalismu
a extremismu v souladu se současnými
společenskými vědami – část I

2019

7. 2.

13:00 - 17:30

Kazuistický seminář I – jak pracovat
s projevy rasismu ve třídě
2019

1. 3.

13:00 - 17:30

Teoretický úvod k tématu radikalismu
a extremismu v souladu se současnými
společenskými vědami – část II

2019

5. 3.

Kolegiální sdílení a zpětná vazba po implementaci hry

8:30 - 15:30
2019

21. 3.
13:00 - 17:30

2019

26. 3.
13:00 - 17:30

Názorné lekce k projevům extremismu
a autoritářství ve světě (na příkladu situace
v USA, Rusku, Vietnamu a Venezuele)

Kazuistický seminář II – jak mohou
stereotypy ovlivnit třídní klima
2019

11. 4.

13:00 - 17:30

Badatelství ve výuce, Hra s dobrými
otázkami – design vlastních verzí hry
Projekt Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot je spolufinancován Evropskou unií. Realizace probíhá
v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348).

