ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY A MAP II
ZALOŽENÍ ČI OBNOVA PARLAMENTŮ VE ŠKOLÁCH
K založení či revitalizaci žákovských parlamentů (dále jen ŽP) na školách je ze
zkušenosti z jiných ORP potřeba motivovat ředitele škol, metodicky podpořit učitele,
kteří koordinují nebo budou koordinovat ŽP na školách, a proškolit pedagogické sbory
škol.
Současně se ukázalo jako velmi efektivní pořádat pravidelná (cca 1 x za půl roku)
setkávání ŽP z ORP (učitel + cca 3-6 žáků), které probíhá formou zážitkové
pedagogiky a jejich součástí je i vzájemné sdílení zkušeností.

NÁVRH METODICKÉ PODPORY ŠKOLÁM:
Návaznost

Seminář

Časová dotace

Cena

1.

ŘEDITELÉ: Jak založit a podpořit ŽP ve škole?

180 min.

12.500 Kč

2.

UČITELÉ: Trénink koordinátora parlamentu I. - III.

3 x 360 min.

4800Kč/os.

3.

ŠKOLY: Setkávání žákovských parlamentů

240 min.

12.500 Kč

4.

PEDAGOGICKÉ SBORY: ŽP v životě školy

180 min.

12.500 Kč

KONCEPČNÍ PRÁCE SE ŠKOLAMI
Při realizaci nástrojů občanského vzdělávání či nástrojů podporujících rovné příležitosti
se osvědčilo postupovat koncepčně a v souladu s potřebami škol.
Koncepčnost:
- vzdělávací cíle a plány metodické podpory po dobu trvání MAP II (obvykle 4 roky)
- upřednostnění systémového zavádění ŽP oproti jednorázovým i když motivačním a
inspirativním setkávání žákovských parlamentů
Potřeby škol:
- základem je setkání ředitelů a trénink koordinátorů parlamentů (školy pak vědí, o co
jde)
- školy si pak následně vybírají dle svých potřeb další metodickou podporu (školení
sboru, účast na setkávání škol, případně mentoringy pro koordinátory ŽP)
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ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY - OBČANSKÁ GRAMOTNOST
KDO JSME?
CEDU - Centrum pro demokratické učení,
o. p. s. je nevládní a nezávislá organizace,
která podporuje školy v tom, jak předávat
odpovědnost dětem.
CO DĚLÁME?
Metodicky podporujeme učitele a jejich
žáky v tom, jak práci s odpovědnostÍ dětí ve
školním životě realizovat.

JAK?
Zakládáme ve školách žákovské parlamenty,
vzděláváme a podporujeme učitele, kteří
je koordinují, a vybavujeme děti ze škol
občanskými dovednostmi. Pomáháme
vytvářet příklady dobré praxe a příběhy
proměn jednotlivců i celých školních
společenství, které zveřejňujeme.

SEMINÁŘE A KURZY K TÉMATU ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT:
UČITELÉ: Trénink koordinátora parlamentu I. - III. (3x6h)
PEDAGOGICKÝ SBOR: Žákovský parlament v životě školy (3h)
ŽÁCI: Trénink dovedností členů parlamentu (1-3 denní prožitkový kurz - rozsah dle dohody)
REALIZÁTOŘI MAP/ŘEDITELÉ: Jak založit anebo oživit žákovský parlament? (3h)
VÝCVIKY A DALŠÍ SEMINÁŘE:
ŘEDITELÉ: Koučování a mentoring se supervizí (80h)
TŘÍDNÍ UČITELÉ: Jak efektivně a smysluplně vést třídní kolektiv? (2x3h)
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