KREATIVNÍ DEMOKRATICKÁ ŠKOLA: PĚSTUJ PROSTOR
Nabídka pro školy
Zapojte se do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor (KDŠ:PP) a zlepšete veřejný
prostor města Plzně! Cílem programu je vychovávat z žáků aktivní demokratické občany a
propojovat oblast školství s odbornou i laickou veřejností. Výsledné projekty nemusí zůstat jen na
papíře, aktivní týmy budou podpořeny v realizaci.
Co nabízí zúčastněným školám program KDŠ:PP:
−

naplnění průřezového tématu „Výchova demokratického občana“ spolu se zahrnutím
průřezových témat „Enviromentální výchova“ a „Mediální výchova“,

−

vzdělávací seminář „Kreativní demokratická škola“ akreditovaný u MŠMT v systému
DVPP, pro zapojené pedagogy (účastníci získají příslušný certifikát),

−

metodickou podporu a odbornou spolupráci – metodické materiály „Kreativní
demokratická škola“ včetně pracovních listů a zapojení odborníků z různých oblastí
(architektura, marketing, sociologie atd.),

−

podporu komplexního přístupu ke vzdělání – možnost zahrnout program do více
předmětů,

−

propagaci školy – zveřejnění projektů na webovém portálu Plzeň 2015, veřejnou
prezentaci na závěrečné konferenci, každoročně vydávanou brožuru, propagaci projektů
v roce 2015 ve formě výstavy projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury,

−

finanční příspěvek na zakoupení potřebných pomůcek pro realizaci programu,

−

finanční příspěvek na realizaci projektu v případě úspěšného posouzení porotou,

−

individuálně přizpůsobit aktivity programu možnostem a potřebám školy.

Popis programu
Vzdělávací program je určen pro druhý stupeň základních škol, gymnázia a střední školy v Plzni.
Účastní se ho vždy skupiny žáků – v ideálním případě celá školní třída, případně žákovský
parlament, zájmový kroužek či jiná skupina. Na každé škole se může zapojit libovolný početl
takových skupin, každou skupinu vede jeden vyučující. Během realizace programu žáci sami
identifikují jeden problém ve veřejném prostoru města Plzně a navrhnou postup či aktivitu, jejímž
cílem bude daný problém vyřešit nebo zmírnit. Žáci se nemusí zabývat jen existujícími problémy,
mohou navrhnout i něco, co podle jejich názoru městu chybí. Podněty vybírají a rozpracovávají
samotní žáci, předpokládá se tedy, že půjde o témata, která se jich nějakým způsobem dotýkají, o
která mají zájem a za jejichž propagaci a realizaci budou rádi.

Příprava záměru bude probíhat

prostřednictvím projektového vyučování. Ideální je zařadit jednotlivé kroky programu do různých
vyučovacích předmětů. Vyučující je v roli moderátora či poradce, hlavní aktivita vychází přímo od
žáků.
Žáci se během přípravy projektových záměrů seznamují s postupy plánování projektů, zvyšují své
kompetence v souvisejících oblastech a posilují svůj vztah k místu, ve kterém žijí. Žáci mají za úkol
detailně rozpracovat řešení vytipovaného problému, nikoliv řešení realizovat (ne vždy to bude
možné). Případná realizace projektu nebo prvního iniciačního kroku však bude podpořena. Součástí
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programu je i závěrečná žákovská prezentace projektů před veřejností a odbornou porotou.
Bezprostředním přínosem programu je řada návrhů na řešení problémů veřejného prostoru města
Plzně, které vytvořili žáci ze zúčastněných škol. Tento program v dlouhodobé perspektivě zvyšuje
motivaci žáků, podněcuje jejich zájem o problémy v jejich okolí a snahu je vyřešit, jinými slovy
rozvíjí u žáků občanské kompetence.
Seminář pro pedagogy
Účastníci se na semináři seznámí s jednotlivými oblastmi metodiky „Kreativní demokratická škola“
a harmonogramem aktivit. Součástí semináře je prezentace na téma veřejný prostor, ukázka již
zrealizovaných žákovských projektů, možnost vyzkoušet si vybrané aktivity, přehled zajímavých
novinek a publikací s tématem občanského vzdělávání. Seminář „Kreativní demokratická škola“ je
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, každý účastník obdrží certifikát o jeho
absolvování.
Širší rámec programu
Program Pěstuj prostor je otevřená výzva pro malé a středně velké změny v plzeňském veřejném
prostoru. Je určen pro všechny, kterým není osud jejich města lhostejný a kteří chtějí přispět k proměně svého okolí. Cílem programu je shromažďovat podněty na zlepšení veřejného prostoru města
Plzně a podporovat jejich další rozpracování a realizaci. Kreativní demokratická škola: Pěstuj
prostor je pak verze programu určená pro základní a střední školy. Bližší informace k oběma
programům naleznete na stránkách www.verejnyprostorvplzni.cz.
Harmonogram programu
do 11. 10. 2013

odeslání přihlášek do programu (rozhodující je datum přijetí přihlášky)

17. 10. 2013

seminář pro pedagogy (V případě, že by toto datum většímu
množství uchazečů nevyhovovalo, je možné smluvit i náhradní
termín.)

listopad 2013 – březen 2014

realizace programu na školách, průběžné konzultace

do 13. 12. 2013

zaslání průběžných zpráv k projektům

24. dubna 2014

slavnostní prezentace projektů před odbornou porotou a veřejností, konference

Přílohy
Přílohou této nabídky pro školy je přihlašovací formulář do programu.
Kontakt
Vyhlašovatelé programu: Plzeň 2015, o.p.s. a Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelclová , 777 793 726, tereza.pelclova@cpkp.cz
Odborné vedení – téma veřejný prostor: M Arch Marek Sivák, Metodické vedení: Mgr. Olga
Mourková (Dankovičová)

Program „KDŠ:PP“ využívá metodiky a zkušenosti z programu „Kreativní demokratická škola“, který
zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Gemini, o.s. (projekt byl podpořen z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Autory programu KDŠ:PP jsou společnost Plzeň 2015, o.p.s. a
Centrum pro komunitní práci západní Čechy.
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