Pro dlouhodobou spolupráci hledáme průvodce, kteří spolu s námi chtějí ve školách podporovat
rozvoj demokratické kultury. Pomocí celoškolního participativního přístupu chceme pozitivně
ovlivňovat klima škol, a to maximálně udržitelným a systémovým způsobem.
Co spolupráce s námi zahrnuje?
a) účast v roční pilotáži nového „evaluačního“ přístupu založeného na adaptaci zahraničních
postupů a naší dlouholeté praxi - v roli facilitátora procesu v rámci jedné školy (ZŠ/SŠ/Gym)
b) účast v komplexním vzdělávacím programu pro průvodce - setkání a podpora (viz níže)
První etapa spolupráce, od dubna 2020 do února 2021:
 pilotáž ve škole - zabere v průměru ca 1 den práce týdně
 úvodní výjezd - v dubnu, 3 dny (čtvrtek odpoledne – sobota poledne)
 pravidelná setkání - květen až únor (1x měsíčně celý den v Praze)
 doplňková podpora - individuální (koučování), společná (intenzivní tréninky) a konzultace
Návazná spolupráce, od března 2021 nejméně do června 2022:
 naváže na první etapu jak v oblasti podpory školy, tak v oblasti vašeho vzdělávání a rozvoje
 detailní podoba je závislá na mnoha faktorech vč. toho, jaká skupina průvodců se nyní sejde
 nyní je program zajištěn do roku 2022 – věříme však, že naše spolupráce přetrvá déle...
Co vám spolupráce s námi může přinést?
 finanční zajištění - v první etapě vás budeme platit za vaši účast v pilotáži (DPP á 10.000 Kč
měsíčně); v následném období na vaše působení ještě finance potvrzeny nemáme, nicméně
od ledna 2020 do léta 2022 je možnost využít granty ze speciálních výzev OP PPR
 rozšíření portfolia - osvojíte si roli průvodce a použití evaluačního přístupu, což vám umožní
se dlouhodobě zapojit do placeného systému rozvoje DK ve školách, který vytváříme
 rozvoj a podporu na různých úrovních od nás, z komunity průvodců i ze strany expertů
 know-how v oblasti občanského vzdělávání, evaluačních a dalších metod práce
 prostor a příležitost podílet se na realizaci dlouhodobé systémové změny ve vzdělávání
Ideální průvodce:
 s námi sdílí vizi demokratických škol a chce se v jejich rozvoji dlouhodobě angažovat
 má chuť a kapacitu účastnit se jak pilotáže, tak vzdělávacího programu
 má zkušenosti s působením ve škole a má představu, jak klima a jeho změny fungují
 má základní dovednosti pro facilitaci, podporu mezilidských vztahů a realizaci projektů
 se nebojí experimentovat, překonávat překážky a učit se
Vidíte se v tom? Ozvěte se nám na kontakt níže a řekneme si co dál.
Kamila Prousková, metodik Centra občanského vzdělávání FHS UK
+420 775 264 527│ prouskova@obcanskevzdelavani.cz

