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žákovský parlament jako nástroj prevence sociálně patologických jevů
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CÍLE PROJEKTU
Hlavní cíl
Zavést na základní školy model respektujícího žákovského parlamentu jako nástroje, který cíleně vychovává
žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace
sociokulturních menšin do života školy.
Specifické cíle
- Zavedení modelu RŽP na vybraných ZŠ ve 13 krajích ČR
- Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro učitele ZŠ na podporu zakládání a vedení modelu RŽP a na
metody propojování průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana
- Vytvoření vzdělávacích materiálů pro žáky ZŠ pro realizaci RŽP s důrazem na integraci spolužáků s odlišným
sociokulturním zázemím
- Zprostředkovat žákům poznání odlišných kultur na vlastní škole, vést je k chápání a respektování menšin a k
aktivní obraně lidských práv
- Vytvořit v každém kraji ČR (kromě Prahy) konzultační centrum
Postup naplňování cílů
- Trénink dovedností žáků v RŽP, ověřování role RŽP
- Vzdělávání pedagogů zapojených do projektu v kompetencích pro zavádění modelu RŽP
- Vytvoření pilotní verze modelu RŽP obsahující metodické mat. pro učitele, podpůrné mat. pro členy
parlamentů, podporu pedagogů formou supervizí a koučování a rozvoj kompetencí žáků potřebných pro práci v
žákovském parlamentu metodami zážitkové pedagogiky
- Ověření modelu RŽP na 6 partner. a 7 spolupracujících školách
- Šíření komplexní podpory vzniku a rozvoje modelu RŽP na další školy v ČR prostřednictvím regionálních center
Výstupy
- fungující a ověřený model RŽP na partner. a spolupracujících školách
- komplexní podpora zakládání a rozvoje modelu RŽP na ZŠ, která obsahuje:
- příručku pro členy žákovských parlamentů
- metodiku pro učitele pro práci s modelem RŽP
- rozvoj kompetencí žáků potřebných pro efektivní fungování modelu RŽP
- vzdělávací program pro učitele pro efektivní realizaci RŽP
- konzultační centrum v každém kraji ČR kromě Prahy

