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. (3x8h)
PEDAGOGICKÝ SBOR: Žákovský parlament v životě školy (4h)
ŽÁCI: Trénink dovedností členů parlamentu (rozsah dle dohody)
REALIZÁTOŘI MAP: Jak založit anebo oživit žákovský parlament? (4h)
VÝCVIKY A DALŠÍ SEMINÁŘE:
PEDAGOGOVÉ: Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj (80h)
TŘÍDNÍ UČITELÉ: Jak efektivně a smysluplně vést třídní kolektiv? (2x4h)
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REALIZÁTOŘI MAP
CO JE ŠKOLA PRO DEMOKRACII?
Síť škol se žákovským parlamentem, které
na sobě chtějí pracovat, zlepšovat se a jsou
ochotné sdílet svou zkušenost. Zastřešující
organizací a koordinátorem sítě je CEDU Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

KDE NAJDU PŘEHLED KRAJSKÝCH KONZULTAČNÍCH CENTER?
V každém kraji je alespoň jedno centrum - přehled s kontakty najdete na www.skolaprodemokracii.cz.
CO NABÍZEJÍ KRAJSKÁ KONZULTAČNÍ CENTRA ŠKOLA PRO DEMOKRACII?
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ: školy mohu telefonicky/elektronicky konzultovat, přijet se žáky na exkurzi .
KRAJSKÁ SETKÁVÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ: workshopy pro žáky i učitele.
ZVYŠOVÁNÍ POČTU PARLAMENTŮ: rozšiřování sítě o nové školy z kraje.

JEDINEČNOST ŠKOLY PRO DEMOKRACII
Díky výjimečné dobrovolné práci pedagogů v krajských konzultačních centrech a díky
profesionálnímu působení lektorů ze zastřešující organizace dochází k jedinečnému
spojení:
Sdílení dobré praxe
přímo na školách (krajská
konzultační centra).
Metodická a
seberozvojová podpora od
odborníků (CEDU, o. p. s.).

Síť Škola pro demokracii zastřešuje

info@cedu.cz
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