
 

Vzdělávací program Varianty, 

společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 

srdečně zve pedagogy a školní 

metodiky prevence k účasti na 

komplexním vzdělávacím programu  

Otázkami k rozvíjení 

demokratických hodnot 

(kurz v rozsahu 40 hodin) 

Vzdělávání dětí v oblasti prevence 

rizikového chování je důležitým 

tématem, které je třeba do výuky 

zapojit. Mnohdy to může být náročné a  

těžko realizovatelné, i proto, že se stále 

zvyšují nároky na množství informací, 

které je třeba žáky naučit. S prevencí 

rizikového chování souvisí i zapojení 

aktuálního dění ve světě i doma do 

výuky a také hodnotové vzdělávání - 

tedy vzdělávání reflektující, jak hodnoty 

ovlivňují člověka a řád světa. Jen těžko 

lze předcházet rizikovému chování, 

pokud nepracujeme s vnitřní motivací, 

tedy i s hodnotami a reflexí vlastní 

zkušenosti. 

V novém vzdělávacím modulu 

nabízíme materiály a metody, které 

spojují oblasti prevence rizikového 

chování s výukou zaměřenou na 

aktuální témata. Součástí modulu je  

nově vytvořená vzdělávací metoda, hra,  

 

 

 

 

 

která pomáhá dětem klást otázky a 

odpovídat na ně. Desková hra, která 

usnadňuje učení prostřednictvím 

týmové práce žáků v malých skupinách, 

vychází z principů konstruktivismu, 

badatelsky orientované výuky a 

projektového vyučování. 

Účastníci projdou 20 hodinami 

implementace vzdělávacího modulu a 

20 hodinami implementace hry, což 

tvoří celkem 40 hodin komplexního 

školení v  nových metodách a aktivitách 

pro práci s tématikou prevence 

rizikového chování, jakým je 

extremismus, rasismus, xenofobie, 

populismus, netolerance a násilí. 

Kdy? Listopad 2018, leden a únor 2019. 
Konkrétní rozvrh kurzu a odkaz na 
přihlášení najdete na další straně.  

Pro koho?  Školení je pro učitele druhého 

stupně ZŠ, OU a SŠ a školní metodiky 

prevence ze škol v hl. m. Praha. 

Lektorský  tým: Jan Charvát, (Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy), 
Vladěna Bätge Jahn (Vrije Universiteit 
Brussel), lektorský tým Variant a 
pedagogové, kteří absolvovali pilotáž hry. 
 
Kurz bude probíhat v Praze. 

 

Program je pořádán v rámci projektu Otázkami k rozvíjení 

demokratických hodnot (reg. číslo 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348)  

https://ips.fsv.cuni.cz/ipsfsv-104.html


Rozvrh kurzu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot 
 
Pro absolvování kurzu je třeba se zúčastnit všech termínů. Na kurz se můžete 
přihlásit zde. 
 
  
Pátek, 2. 11. 2018 
13:00 - 17:30 
Teoretický úvod k tématu radikalismu a 
extremismu v souladu se současnými 
společenskými vědami – část I 
Jan Charvát, Katedra politologie, Institut 
politologických studií, Fakulta sociálních 
věd UK 
 
Úterý, 6. 11. 2018 
13:00 – 16:30 
Hra s dobrými otázkami – nová výuková 
metoda – 1. část 
 
Pátek, 16. 11. 2018 
13:00 - 17:30 
Teoretický úvod k tématu radikalismu a 
extremismu v souladu se  současnými 
společenskými vědami – část II 
Jan Charvát, Katedra politologie, Institut 
politologických studií, Fakulta sociálních 
věd UK 
 
Čtvrtek, 22. 11. 2018 
13:00 – 17:30 
Kazuistický seminář I 
 
Pátek, 30. 11. 2018 
10:00 – 15:00 
Kazuistický seminář II 
 
V prosinci 2018 probíhá implementace 
hry – hrajeme Hru s dobrými otázkami 
s žáky ve třídě. 
 
Čtvrtek, 3. 1. 2019 
11:00 – 15:00 
Kolegiální sdílení a zpětná vazba po 
implementaci hry 
Vladěna Batge Jahn, Vrije Universiteit 
Brussel 
 
Pátek, 4. 1. 2019 
9:00 – 15:00 
Hra s dobrými otázkami - 2. část 
Vladěna Batge Jahn, Vrije Universiteit 
Brussel 
 
 

 
 
 
Čtvrtek, 10. 1. 2019 
11:00 – 17:00 
Badatelství ve výuce 
Vladěna Batge Jahn, Vrije Universiteit 
Brussel 
 
Středa 30. 1. 2019  
11:00 – 16:00 
Názorné lekce – jak zapojit do výuky 
aktuální témata spojená s ideologiemi, 
které ohrožují demokratické hodnoty 
 
Středa 6. 2. 2019 
11:00 – 15:00 
Hra s dobrými otázkami 3. část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.varianty.cz/kurzy/491-otazkami-k-rozvijeni-demokratickych-hodnot-2-11-2018-6-2-2019

