Zralá občanská společnost

1

v České republice

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY
Zakládáme, síťujeme, metodicky
podporujeme a pomáháme školám
vést tento skvělý nástroj k předávání
odpovědnosti dětem.

Usilujeme o společnost, jejíž občané jsou vnímaví
k jejím potřebám, cítí spoluzodpovědnost za její
problémy a dokáží občansky reagovat.
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MOTIVACE K ODPOVĚDNOSTI
Sbíráme a šíříme inspirativní příběhy
osobního zrání, podporujeme aktivní
občanský přístup a snahu měnit to, co
lidem vadí.
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VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

KLUB PŘÁTEL

Vedeme semináře pro pedagogy,
poskytujeme metodické i pracovní
materiály, provádíme osobní koučování
a mentoring.

Nabízíme možnost přijít se podívat
na námi pořádané aktivity včetně školení,
vidět zasedání parlamentu, přispívat
na naši činnost... zrát spolu s námi.

škola pro demokracii
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HODNOCENÍ ŠKOL
Vyvinuli jsme metodiku pro hodnocení
školy jejími žáky, která se může
stát oporou pro zlepšení fungování
i atmosféru ve škole.

PODPORUJEME
ŠKOLY

INFORMOVANOST

Co pro ni děláme?
CEDU — Centrum pro demokratické učení je obecně prospěšná společnost, která již 8 let úspěšně
spolupracuje se žáky a školami. Občansky vzděláváme nejen děti, ale i jejich učitele. Projektem
Škola pro demokracii chceme kromě škol oslovit
širokou veřejnost a přispět tak ke zrání občanské
společnosti v České republice.

Posíláme pravidelný newsletter o naší
činnosti, dáváme odborníkům hlas
ve veřejném prostoru, provádíme
výzkumy.

ZAPOJUJEME
VEŘEJNOST
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ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY
Chcete zlepšit školu, kam chodí vaše děti?
• Iniciujte založení žákovského parlamentu.
• Představte vedení Školu pro demokracii.
• Zapojte ji do sítě škol s parlamenty.

Co pro vizi zralé
občanské společnosti
můžete udělat vy?
Školy samotné i my jako obecně prospěšná společnost neustále sháníme prostředky na realizaci
smysluplných aktivit. Nejvíc potřebujeme finance,
ale můžete si vybrat i jinou formu podpory.
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MOTIVACE K ODPOVĚDNOSTI
Podělte se o své zkušenosti, budeme Váš
příběh sdílet a inspirovat jím další.
• Jakou cestu k osobní zralosti jste urazili?
• Co podnikáte pro své okolí?
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VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

KLUB PŘÁTEL

Naše kurzy školy oceňují a potřebují, často
však pro ně nemají v rozpočtu místo.

Vaše přátelství může mít mnoho podob:
• Darujte nám finanční dar či pravidelně
přispívejte na naši činnost.
• Zapojte se formou dobrovolnictví.
• Přesvěčte se sami o tom, že naše činnost
má smysl, a získávejte další přátele.

• Zaplaťte škole vzdělávací kurz.
• Zaplaťte dětem prožitkový kurz.
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HODNOCENÍ ŠKOL
Zpětná vazba od dětí je pro školu prvním
předpokladem k jejímu zlepšení.
• Navrhněte účast v projektu vedení školy.
• Pomozte svým dětem školu mapovat.
• Nabídněte své znalosti a zkušenosti:
třeba vysvětlit, jak funguje audit, vytvořit
prezentaci, nafotit hezké fotky...

Kontakty:
CEDU — Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Kosárkovo nábřeží 554/2, Praha 1
+420 606 103 113
IČ: 02493799
Číslo účtu: 2100530382/2010
info@cedu.cz
www.skolaprodemokracii.cz, www.cedu.cz

INFORMOVANOST
Pomozte nám šířit informace
o občanském vzdělávání:
• Přeposílejte, sdílejte, uveřejňujte.
• Staňte se členem panelu respondentů
a vyjadřujte se k důležitým tématům.

