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ÚVOD DO
PROJEKTU
JAK SE T VOŘÍ
BUDOUCNOST?

Ú VOD
Vzdělávání je považováno za klíč ke změně. Stáváme se však svědky toho, že lidé, kteří vládnou světu, jsou sice vysoce kvalifikovaní, ale přesto jej ničí. Víme, že naučit se fakta nestačí.
Nevede to ke změně v chování a následné změně společenské. Nepotřebujeme více stejného
vzdělávání, potřebujeme jiné vzdělávání.
Debata o změně životního stylu v reakci na globální problémy nemůže obejít termíny
udržitelnost či udržitelný rozvoj, které podle současného většinového konsenzu tvoří základ
jakéhokoli politického uvažování o budoucnosti. Cíle udržitelného rozvoje, někdy označované
také jako globální cíle, zavazují ke změnám v sedmnácti souvisejících oblastech, mezi něž
patří ekologické, sociální a ekonomické okruhy, přičemž každý cíl má stanovené ukazatele,
které umožňují hodnotit míru dosažené implementace.
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je rámec, který reaguje na měnící se potřeby společnosti a rychle se zhoršující environmentální situaci. Volně definuje budoucí, kýžený stav
a popisuje potřebné změny návyků v myšlení a chování a pedagogický přístup, kterého je
třeba, aby mohli mladí lidé uskutečnit patřičné změny a směřovali k vytouženému cíli
(Dlouhá a kol. 2019). UNESCO popisuje VUR takto:
„VUR vede studenty k tomu, aby na základě informovaných rozhodnutí a zodpovědného jedná‑
ní směřovali k ekologické integritě, ekonomické proveditelnosti a spravedlivé společnosti pro
současné a budoucí generace, a přitom respektuje kulturní rozdílnosti. Jeho snahou je celo‑
životní učení se a je integrální součástí kvalitního vzdělání. VUR je holistické a transformativní
vzdělávání, které se zabývá obsahem a výstupy učení, pedagogikou a učebním prostředím.
Dosahuje svého cíle přeměnou společnosti.“ (UNESCO 2019)
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) se dostává pozornosti již delší dobu, za vrchol zájmu
o něj lze považovat Dekádu VUR OSN v letech 2005–2014. VUR zdůrazňuje důležitost rozvoje
kompetencí vedoucích k transformaci jednotlivců i společnosti:
„Potenciál VUR poskytnout studentům příležitost změnit sebe a společnost, ve které žijí, tím,
že rozvíjí znalosti, dovednosti, přístup, kompetence a hodnoty potřebné pro řešení problémů
globálního občanství a lokálních kontextů v současnosti i v budoucnosti, například rozvojem
systémového a kritického myšlení, analytického řešení problémů, podporou kreativity, spolu‑
práce a rozhodování v nejistých situacích, a pochopením provázanosti globálních problémů
a závazků vycházejících z tohoto uvědomění.“ (Deklarace Světové konference o vzdělávání
pro udržitelný rozvoj z Aichi‑Nagoyi, 2014)
Stejně jako mnoho dalších v našem oboru jsem byla nejprve nadšena snahou o transformaci
vzdělávání v rámci Dekády OSN na téma pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která skončila
v roce 2014. Byli jsme však zklamáni tím, že neměla významný dopad. Co se stalo?
Kde je problém?
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Jednou odpovědí je, že ve vzdělávání k udržitelnosti jde o dokazování, pochopení a uskutečnění změny, která se odehrává v kognitivní doméně, ale změna a společenská transformace
je motivována propojením s našimi hodnotami a emocemi.
Ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) jsme zkoumali, jaké vzdělávací modely spojují kognitivní a afektivní domény. Celosvětový výzkum ukázal sílu umění
a kreativního vzdělávání při vyjadřování a zpracování emocí. Naši kolegové ze SPKV to mohou
díky svým dlouholetým zkušenostem potvrdit.
Z výzkumu jsme zjistili, že modely vzdělávání k udržitelnosti a modely kreativního učení mají
mnoho společného. Oba zdůrazňují například vytváření souvislostí, spolupráci, zpochybňování předpokladů, představivost, tolerování nejistoty a odvahu být odlišní.
V rámci projektu Vzdělávání pro budoucnost tedy zkoumáme, jak může kreativní učení
posílit vzdělávání pro udržitelnost. Hlavní koncepční témata projektu jsou dvě: rozvoj kompetencí k udržitelnosti a aktivní utváření budoucnosti.

ROZ VOJ KO M P ET EN C Í K U DRŽ IT EL N OST I
Prvním hlavním koncepčním tématem projektu je rozvoj kompetencí a důležitost integrace
kognitivních a afektivních domén nebo racionálních a emočních částí mozku.
Dokumenty na mezinárodní úrovni, jako jsou prohlášení OSN a UNESCO, a na národní úrovni,
jako je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, zdůrazňují důležitost rozvoje kompetencí. Prezentace třídního projektu bude ilustrovat rozvoj kompetencí k udržitelnosti, mezi
něž patří systémové myšlení, kritické myšlení, spolupráce a schopnost porozumět normám
a hodnotám, představivost a sebepojetí žáků jako aktérů změny.
Kompetence k udržitelnosti jsou zásadní pro aplikování dostupných znalostí a expertizy při
řešení konkrétních problémů s udržitelností na systemické úrovni (v sociální sféře a v tvorbě
politických rozhodnutí  ), ale fungují i na osobní úrovni, kde pomáhají jednotlivcům rozhodovat
se a formovat svůj životní styl (viz Stoof et al., 2002, str. 354). Tato duální – systemická
a osobní – perspektiva bude možná vyžadovat různé přístupy vedoucí k rozvoji kompetencí.
Barth a Michelsen (2013, str. 110) poukazují na interakci kognitivních a nekognitivních  /
afektivních komponentů kompetencí. V prvním případě je rozvoj kompetencí spjat s rostoucí
mentální komplexitou a rozvojem nových mentálních modelů v reakci na komplexní nároky
dnešního světa. Rozvoj nekognitivních komponentů je popisován skrze proces interiorizace,
tedy tvorbu, reprodukci, komunikaci a přijetí hodnot. Propojení těchto dvou přístupů umožňuje nemanipulativně působit na jednotlivce tím, že rozvíjí jejich schopnosti aktivně
se zapojovat do transformačních procesů (tamtéž, str. 110–112).
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Udržitelná budoucnost závisí na naší schopnosti reflektovat systémy, které vládnou našemu
světu a představit si, jak by se tyto systémy mohly změnit. Systémové myšlení nám umožňuje vidět širší perspektivu, uvažovat nad dlouhodobými neúmyslnými dopady jednání,
zpochybňovat a testovat naše domněnky, a tím identifikovat povahu komplexních vztahů
mezi příčinami a následky. Kritické myšlení může lidem pomoci lépe pochopit svět, v němž
žijí, a přimět je pochybovat o předsudcích a sociálních strukturách, které rámují jejich
existenci. Normativní kompetence je schopností přemýšlet o hodnotách, které nás motivují.
Kompetence k anticipačnímu myšlení nám dovoluje představit si alternativní budoucnost,
zatímco kompetence k sebe‑uvědomění nám pomáhá cítit se jako ten, kdo může přinést
změnu, a kompetence ke spolupráci umožňuje povznést se nad individuální činy a pracovat
společně na dosažení změny: celek je víc než součet jeho částí. Sebepojetí žáků jako aktérů
změny je přesvědčení v každé osobě, že má potenciál utvářet a vytvářet nejen svou osobní
budoucnost, ale budoucnost své komunity.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE UDRŽITELNOSTI
(DLE REICKMANN, 2017 – VLASTNÍ ÚPRAVA)
Kompetence systémového myšlení
Žák chápe souvislosti ekonomiky a sociálního systému se stavem životního prostředí
a kvalitou života.
Žák dokáže uvažovat o složitých vztazích a umí se vypořádat s nejistotou.

Anticipační kompetence – schopnost předvídání
Žák si umí vytvořit vlastní představu o budoucnosti a plánuje, jak ji naplňovat (včetně
posouzení různých možností).
Žák dokáže zhodnotit více alternativ budoucnosti (co je možné, pravděpodobné a žádoucí);
uplatňuje zásadu předběžné opatrnosti; dokáže posoudit důsledky akcí a změn, i jejich rizika.

Normativní kompetence – schopnost porozumět normám a hodnotám
Žák chápe, že normy a hodnoty jsou základem lidského rozhodování a jednání; dokáže jimi
řídit svá každodenní i dlouhodobá rozhodnutí.
Žák dovede vyjednávat o hodnotách, principech i dlouhodobých a krátkodobých cílech
udržitelnosti; a to i při střetu zájmů a když je nutné přijmout kompromisní řešení.
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Kompetence spolupráce
Žák rozumí a respektuje potřeby, perspektivy a jednání druhých (empatie); dokáže se učit
od ostatních.
Žák chápe vztahy k druhým, rozvíjí je a je k nim citlivý (empatické vedení ).
Žák umí řešit konflikty ve skupině; je schopen spolupráce a participativního řešení problémů.

Kompetence kritického myšlení
Žák dokáže zpochybňovat normy, postupy a názory.
Žák má schopnost reflektovat vlastní hodnoty, vnímání a činy.
Žák umí zaujmout vlastní stanovisko v diskurzu udržitelnosti.

Kompetence sebe‑uvědomění
Žák dokáže přemýšlet o sobě samém a své roli v místní komunitě a (globální ) společnosti.
Žák má schopnost neustále vyhodnocovat a dále motivovat své činy.
Žák se umí vypořádat se svými individuálními pocity a touhami.

+

Sebepojetí žáků jako aktérů změny

Afektivní doména je nezbytná pro rozvoj mnoha aspektů těchto kompetencí. Pokud chceme
rozvíjet širokou škálu kompetencí pro udržitelnost, musíme přemýšlet, jak co nejlépe stimulovat kognitivní i afektivní doménu. Kreativní učení představuje pro žáky výjimečnou možnost
zapojit své osobní, emoční a sociální zkušenosti: spojuje emoční stránku s kognitivní; zapojuje
srdce i mysl a dává žákům příležitost zkoumat témata, řešit problémy, spolupracovat a rozvíjet
svoje nápady v průběhu tvoření (Everett a kol. 2015).
Tvůrčí proces není další doplňkovou aktivitou, kterou lze provést po dokončení „skutečného“
učení. Zapojení do afektivní domény prostřednictvím kreativního učení je nezbytnou součástí
procesu učení a rozvoje kompetencí.

A KT IVNÍ UTVÁ ŘE N Í BU DOU C N OSTI
Druhým hlavním koncepčním tématem je náš vztah k budoucnosti a to, jak si myslíme, že
se budoucnost stane. Zajímá nás, čí vize budoucnosti se počítá a kdo je zodpovědný za její
uskutečnění. Projekt klade důraz na integraci participativních přístupů a rozhodování v rámci
třídních projektů. Jak si představujeme budoucnost? Často nás přitahují apokalyptické vize
nebo technokratická řešení. Pocit ochromení a strachu z budoucnosti může vyvolat úzkost
nebo letargii, které nás paralyzují a zabraňují nám představit si nebo pracovat na pozitivní
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vizi budoucnosti. Na úrovni neuronů existuje silná náklonnost k negativitě, protože negativní
stimuly vyžadují větší kognitivní zapojení a náš mozek jim přikládá větší váhu než stimulům
pozitivním (Vaish a kol. 2008).
Dokážeme sice popsat nežádoucí dystopickou budoucnost a kritizovat instituce a normy,
které nás k ní vedou, samotná negace ale nic nepřináší. Potřebujeme změnu v zažitém
uvažování, musíme znovu zapojit představivost: tvorba alternativních vizí budoucnosti
dává našemu úsilí směr. Pro náš projekt bylo velmi důležité, aby projekty našly rovnováhu
mezi uznáním obav mladých lidí na jedné straně a zdůrazňováním spíše naděje než strachu
a podporu sebepojetí žáků jako aktérů změny na straně druhé.
Školní osnovy jsou zaměřené převážně na minulost. Pro školy je těžké učit něco, co ještě
neexistuje. Můžeme však integrovat participativní přístupy do výuky a vybavit žáky dovednostmi aktivního občanství. Pokud chceme vzdělávat žáky k provádění změn, musíme vytvořit
prostředí, kde mohou najít svůj hlas a používat jej k vyjadřování názorů, dělat rozhodnutí
individuálně i kolektivně, a zajistit, aby jejich rozhodnutí byla respektována dospělými autoritami.

MODEL PARTICIPACE LAURY LUNDYOVÉ V TEORII A PRAXI
Sociologové zabývající se dětstvím ukazují (James a kol. 1998), že děti dokáží být sociálními
aktéry a utvářet svůj vlastní život. To se rozchází s tradičním pojetím dětství „v mnoha disciplí‑
nách, např. v psychologii, antropologii a medicíně, kde jsou děti chápány jako nekompetentní,
závislé bytosti, které se teprve musí ‚stát‘ dospělými.“ (Marsh, 2010 str. 10). V tomto novém
přístupu „ je dítě charakterizováno ‚bytím‘, nikoliv ‚stáváním se‘ “ (tamtéž).
Úmluva OSN o právech dítěte z roku 1990 vytvořila důležitý prostor pro rozvoj konceptu
„hlasu dítěte“, který se explicitně objevuje v článku 12 Úmluvy:
Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zaručují dítěti schopnému formulovat své vlastní
názory právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají,
přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
Na základě článku 12 vytvořila Laura Lundy (2007 ) model dětské participace. Je to konceptuální nástroj, který má pomoci zajistit dítěti právo na to, aby jeho názory byly brány v potaz
ve všech otázkách, které se ho v rámci vzdělávání dotýkají. Model má za úkol pomoci osobám
s rozhodovací pravomocí pochopit hlavní body článku 12.
Model byl přijat v rámci Národní strategie Irska pro participaci dětí a mládeže v rozhodovacích procesech 2015–2020. Během implementace se model snaží rozvíjet schopnost žáků
vnímat se jako osoby, které mají možnost jednat a mají názor, jenž může ovlivňovat situace,
které se jich dotýkají.
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PROSTOR

HLAS
Jak: Poskytnout adekvátní
informace a organizovat proces
vyjadřování názorů dětí?

Jak: Zajistit bezpečný a inkuzivní
prostor, ve kterém budou děti moci
vyjádřit svůj názor?

Dostaly děti informace potřebné k tomu,
aby si zformulovaly názor na věc?

Byl pohled dětí na věc aktivně zjišťován?
Byl zajištěn bezpečný prostor,
ve kterém mohly děti svobodně
vyjádřit svůj názor?

Vědí děti, že se nemusejí zapojit?
Dostaly děti na výběr
dostatek prostředků a
způsobů k vyjádření
svého názoru?

Bylo učiněno vše proto,
aby se do procesu mohly
zapojit všechny děti?

PUBLIKUM

CO JE PRO DĚTI
A MLADÉ LIDI
PODSTATNÉ

Jak: Zajistit aby se
názory dětí dostaly k těm,
kteří mají zodpovědnost
za to jim naslouchat?

VLIV

Jak: Zajistit, že budou
názory dětí brány vážně a
zohledněny tam, kde to bude
odpovídající?

Existuje postup komunikování
názorů dětí?

Zohlednili názory dětí ti,
kteří mohou iniciovat změny?

Vědí děti, komu jsou jejich názory
komunikovány?

Existují postupy, které zaručí,
že názory dětí budou brány vážně?

Má onen člověk / instituce
rozhodnovací pravomoc?

Dostaly děti zpětnou vazbu, ze které
byly zřejmé důvody pro učinění
konkrétních rozhodnutí?

Lundyové model participace, (Lundy, 2007)

Jak může vzdělávání vyjít z tohoto modelu a vytvořit prostor, v němž by se žáci jako občané
podíleli na rozvoji komunity a ekologické a sociální spravedlnosti, což jsou nepochybně oblasti,
které mají vliv na jejich život? Studentské rady a parlamenty sice dávají žákům místo, kde
mohou vyjádřit svůj názor, k aktivnímu občanství a potřebnému sebeurčení ovšem nevedou.
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Níže se podíváme na tento model detailněji a budeme zkoumat, co která oblast znamená v praxi:

Prostor
• Příležitost formovat a vyjadřovat své názory bezpečně a bez postihu.
• Vyjadřovat své názory buď anonymně nebo přímo.
• Všichni jsou zapojení do činností – nejen iniciativnější žáci – zároveň má ale každý možnost
se neúčastnit.
• Žáci určují program – ptáme se žáků, co je pro ně důležité, k čemu by se rádi vyjádřili.

Hlas
• Zajistit, že všichni žáci mají informace potřebné pro rozhodování se.
• Podpořit schopnost žáků promýšlet a vyjadřovat svůj názor.
• Usnadnit žákům vyjádření jejich názoru nabídkou různých formátů – psaný text nebo
mluvené slovo, hlasování nebo diskuse, nabízet žákům možnost volby, jak mohou svůj názor
vyjádřit – uměním, pohybem, pomocí scének…

Posluchači
• Tyto názory je třeba vyslechnout.
• Dospělí by se měli učit aktivnímu naslouchání a vnímání neverbální komunikace.
• I v případě, že názory žáků nemohou ovlivnit výsledek, mají právo být vyslyšeny.

Vliv
• Názory žáka by měly vyvolat patřičnou reakci.
• Ujistit se, že konzultace se žáky není jen symbolická, může být totiž kontraproduktivní
a velice demotivující, pokud žáci zjistí, že vyjádření názoru nemá žádný dopad na výsledek.
Rozhodování o směru a obsahu jejich projektů a výběr preferovaných rolí nebo forem uměleckého vyjádření během realizace díla jsou všechno způsoby, jak procvičovat participativní
přístupy. Tento projekt se snažil o podporu žáků v uvědomění si, že každé z nich je důležité,
každé z nich má svůj hlas, svůj vlastní dar a podíl na utváření budoucnosti.
Vybrané aktivity podporující reflexi o budoucnosti, a zapojení každého žáka do utváření
budoucnosti:
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1. JA K S E TVO Ř Í BU DOU C N OST ?
Mladým lidem můžeme pomoct si představit lepší budoucnost a začít ji vytvářet tím, že zpochybníme jejich zažité představy o budoucnosti. Když jim pomůžeme překročit vlastní předsudky, dáváme jim tím prostředek ke změně.
Níže představujeme jeden takový nástroj a několik aktivit vhodných pro učitele a žáky, které
mají za cíl pomáhat reflektovat a zpochybňovat jejich předsudky o budoucnosti a rozvíjet
jejich akceschopnost, díky níž si budou umět představit různé formy budoucnosti a vytvářet
lepší verze budoucnosti.

SCHÉMA BUDOUCNOSTI
Toto schéma je nástroj, díky němuž můžeme reflektovat, jak si myslíme, že přichází
budoucnost. Vede učitele a žáky, aby si kladli důležité otázky, které mohou směřovat
k novým cestám a k sebepojetí žáků jako aktérů změny.

Locus of Control (místo či těžiště řízení )
Máme pocit, že naše schopnost reagovat
na budoucnost je v našich vlastních rukách
nebo v rukách ostatních?

NEJISTÁ
BUDOUCNOST

JÁ

POZICE 1
STAVENIŠTĚ

POZICE 2
MAPA CESTY

V tomto kvadrantu
předpokládáme,
že budoucnost je
otevřená a nejistá.
Máme pocit, že
máme vliv na určení
cesty vpřed ve
vztahu k možnostem.

V tomto kvadrantu
jsme si jistí, že
dojde k určité formě
budoucnosti a máme
pocit, že máme vliv na
naši cestu ve vztahu
k tomuto budoucímu
směřování.

POZICE 4
MLHAVÉ ÚDOLÍ

POZICE 3
VLÁČENÝ

V tomto prostoru
předpokládáme, že
budoucnost je otevřená
a předem neurčená.
Nemáme pocit, že
bychom měli vliv na
určování své cesty vpřed
ve vztahu k možnostem.

V tomto prostoru
jsme si jistí, jaká
budoucnost nastane
a nemáme pocit, že
máme kontrolu nad
naší cestou ve vztahu
ke směřování této
budoucnosti.

Vnímání
budoucnosti
Jak nejistá nám
připadá
budoucnost?

JISTÁ
BUDOUCNOST

OSTATNÍ
Matice orientací do budoucnosti (Facer a kol. 2014)
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Kdo patří na tyto pozice?
Staveniště
Žáci, kteří mají pocit, že budou vycházet ze školy nebo univerzity v klimatu značné nejistoty ohledně toho, co může přinést budoucnost, ale zároveň se vnímají jako osoby, které mají
zdroje, které jim v této nejisté budoucnosti pomohou utvářet jejich osobní úspěch a přežití.
Mapa cesty
Žáci, kteří si představují, jak dokončí školu v budoucnosti, která vede konkrétním směrem.
Jsou zodpovědní za určení své reakce na takovou budoucnost, za její protlačení, za vystoupení
z takové budoucnosti, za snahu jí vzdorovat. Takoví studenti mohou mít zdroje a nástroje, které
jim pomáhají fungovat v rámci existující vize budoucího úspěchu nebo proti ní vystoupit.
Vláčený
Žáci, kteří si představují, že až dokončí školu nebo univerzitu, budou mít jasnou vizi, co jim
budoucnost přinese, ale nemají pocit, že dokážou svou roli v takové budoucnosti ovlivňovat.
To může přinášet pocit zoufalství těm, kteří mají pocit, že nemají dostatek zdrojů pro utváření
svého života, a kteří mohou mít pocit, že jejich budoucnost je na špatné cestě, a naopak žákům,
pro které je budoucnost dobře zmapovaná a mají dobré zdroje, to může poskytovat útěchu.
Mlhavé údolí
Žáci, kteří nejen že nemají pocit, že by mohli ovlivňovat vlastní budoucnost, ale zároveň
si myslí, že rámec, v němž mají fungovat, se může neustále měnit.

Silné a slabé stránky různých pozic
Zde je seznam několika výhod:
•
•
•
•

Důvěra v „ostatní“ charakterizuje osoby, které odpovídají částem tři a čtyři.
Zapojení a aktivní účast může popisovat osoby na pozicích jedna a dva.
Otevřenost možnostem u lidí na pozici jedna a čtyři.
Útěcha v pocitu směřování, která popisuje osoby na pozici dva a tři.

Rizika těchto pozic:
•
•
•
•

Závislost a nedostatek kontroly u osob na pozicích tři a čtyři.
Vysoká úroveň zodpovědnosti u osob na pozicích jedna a dva.
Chybějící směřování a nerozhodnost na pozicích jedna a čtyři.
Přehnané sebevědomí a přehnaná investice do konkrétní budoucnosti na pozicích dva a tři.
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AKTIVITY VYUŽÍVAJÍCÍ SCHÉMA BUDOUCNOSTI
Tyto aktivity jsou určené žákům ve věku 10–16 let a vycházejí z příkladů uvedených v publikaci
An educator’s guide: Realistic and creative strategies for thinking about the future (Greenwood, n.d.).

AKTIVITA 1 – TVORBA SCHÉMATU
Rozdělte třídu do čtyř skupin a přidělte každé skupině jednu z pozic ve schématu: Staveniště,
Mapa cesty, Vláčený a Mlhavé údolí. Každé skupině přidělte jeden roh místnosti včetně stěn
a vysvětlete třídě, co pro ně daná pozice znamená. Obejděte každou skupinu, dovysvětlete
potřebné a požádejte ji, aby na základě popisu ve schématu:
• Vybrala klíčová slova z popisu, která budou chtít zobrazit.
• Nakreslila nebo našla obrázky a fotografie, které nejlépe vystihují daný přístup.
• Napsala několik komiksových bublin, v nichž budou slova, která by mohl říct někdo v dané
pozici.
• Představila si a předvedla, jak se asi lidé s takovým přístupem cítí a s pomocí slovníčku
emocí vybrala vhodná slova.
• Představila daný postoj jakýmkoliv jiným způsobem, který chtějí použít, včetně scénky,
hudby nebo médií.
• Když skupiny dokončí práci, mohou se projít po třídě a seznámit se se čtyřmi možnostmi.
Když se studenti dívají na jednotlivé výstavky, mohou se ptát:
* Které části výstavy podle mě nejlépe vystihují daný postoj?
* Je tu něco, co sem podle mě nepatří? Proč?
* Co dalšího by bylo možné přidat k výstavě, aby představila to, co má vyjadřovat?
* Skupinky se pak mohou sejít a sdílet své zkušenosti.

AKTIVITA 2 – UVĚDOMĚNÍ SI, CO SI O BUDOUCNOSTI MYSLÍM PRÁVĚ TEĎ
Než požádáte studenty, aby se zařadili na jednotlivé pozice ve schématu, musí dobře pochopit, co která pozice představuje.
1 Řekněte žákům, aby se podívali na Staveniště a na Mapu cesty a zeptejte se:
• Se kterou z těchto pozic máte nejvíc společného? Stoupněte si k danému rohu.
• Těm, co si stoupli ke Staveništi, teď pomozte zaměřit se na rohy Staveniště a Mlhavého
údolí: Se kterou z těchto pozic se ztotožňujete víc? Stoupněte si k ní.
• Ti, co si vybrali Mapu cesty, se teď zaměří na Mapu cesty a Vláčený: Se kterým z těchto
rohů víc souzníte? Stoupněte si k němu.
• Máte pocit, že jste na místě, které nejlépe vystihuje váš vztah k budoucnosti?
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2 Pokud to jde, vezměte třídu ven  /  na chodbu a vytvořte schéma na zemi pomocí provazů
a symbolů pro každou osu a čtyři hlavní pozice.
• Pokud máte nějaké rekvizity z výstavek, vezměte je s sebou pro připomenutí. Nejdřív se
zaměřte na horizontální osu. Vysvětlete žákům, že pravá strana představuje budoucnost
jako předvídatelnou a levá jako nejistou. Kam si stoupnou na horizontální čáře?
• Pak jim řekněte, aby postupovali směrem k horní straně schématu (Staveniště a Mapa
cesty), pokud mají pocit, že mají vliv na to, co se stane v budoucnosti a jak na budoucnost
reagují. Čím větší možnost vlivu cítí, tím více kroků udělají. Pokud mají pocit, že jejich
budoucnost ovlivňují druzí lidé, začnou postupovat směrem ke spodní straně schématu. Čím
menší vliv na svou budoucnost pociťují, tím více kroků udělají.
• Jste stále ve stejné oblasti, jakou jste si vybrali ve třídě? Řekněte jim, aby se podívali kolem,
kde stojí ostatní.

AKTIVITA 3 – POCHOPENÍ PROČ
Vraťte se do třídy a zkoumejte, co a kdo je coby mladé lidi ovlivňuje v jejich postojích vůči
budoucnosti. Sepište společně seznam a pak je požádejte, aby jednotlivě nebo ve dvojicích
vybrali některé nebo všechny body ze seznamu. Požádejte je, aby přitom přemýšleli nad tím,
kdo nebo co má na ně největší vliv a jestli z toho mají pozitivní nebo negativní pocity.

AKTIVITA 4 – MĚNÍCÍ SE POHLEDY
Za pomoci vedení učitele se jako třída ptejte na tyto otázky ve vztahu ke každé ze čtyř pozic:
• Co je dobrého nebo příjemného na téhle pozici ve schématu?
• Co je na téhle pozici špatného nebo nepříjemného?

AKTIVITA 5 – CO TO PRO MĚ ZNAMENÁ?
Diskuze ve dvojicích nebo malých skupinkách:
• Jaké události mě asi čekají v příštích pěti letech?
• Co ve svém životě můžu ovlivnit?
• Jak ovlivňuji své přátele a rodinu? Kdo ovlivňuje mě?
Vyberte si pozici ve schématu, ve které byste chtěli být, ale nejste. Napište nebo nakreslete
reakce na tyto otázky tak, aby to odpovídalo vašim pocitům:
• Co by se muselo změnit, abys mohl /a být tady?
• Jakých představ by ses musel /a vzdát?
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AKTIVITA 6 – VEN DO SVĚTA
Diskuze ve dvojicích nebo malých skupinkách: Jak ovlivňuji život ve své komunitě? Může to
být tím, že jsem součástí místních organizací nebo skupin, nebo jemnými drobnými akcemi
prováděnými na individuální úrovni, jako například: zastávám se někoho, kdo je šikanován?
Nakupuji věci z malých obchodů nebo řetězových supermarketů? Vezmu si odpad po pikniku
s přáteli domů?
Co se má změnit? Co vám vadí na současném stavu? Co brání dobrému životu? Může jít
o příklady v následujících oblastech nebo o jakékoli jiné oblasti, které jsou pro vás důležité:
•
•
•
•

vzdělávání
klima, znečištění, energie, doprava
město – jak funguje, jak vypadá
rovnost a začlenění, sociální a osobní pohoda

Přemýšlejte o 10 věcech, které byste chtěli změnit – žádný finanční limit atd. čím bláznivější,
tím lepší!
Tato aktivita je navržena tak, aby pomohla vašemu kreativnímu myšlení a poté našla zárodky
nápadů, které pak mohou být převedeny do praxe.
Na následujícím seznamu jsou různé nápady, které by vás mohly inspirovat k reálným činnostem. Můžete na nich skutečně začít pracovat, třeba s podporou jiných lidí nebo organizací?

2 . D E N V M É M Ž I VOTĚ: P Ř EDSTAVOVAT S I
BU DOUC NO ST

AKTIVITA PRO ŽÁKY:
1 Přečtěte si tento příběh nebo se uvolněte, zavřete oči a poslouchejte, jak vám ho někdo přečte.
2 Přečtěte si ho znovu a snažte se v textu najít cíle udržitelného rozvoje, které se v příběhu
vyskytují.
3 Přemýšlejte o tom, které cíle udržitelného rozvoje jsou pro tebe nejdůležitější.
4 Příběh je vyprávěn z pohledu dospělého. Jak byste napsali svůj vlastní příběh dne?
Popište typy prostředí, v nichž byste chtěli být, s kým byste se chtěli sejít a co byste dělali.
5 Napište další verzi z perspektivy někoho jiného – člověka, který má odlišný věk, jiné
pohlaví, etnický původ, sexualitu, fyzickou způsobilost.
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Probudím se, dobře odpočinutý, v bytovém domě ze slámy, ve kterém žije moje rodina a já.
Dům byl postaven před patnácti lety v rámci iniciativy udržitelné výstavby po celém městě.
Třípodlažní bytový dům nemá téměř žádné výdaje na teplo, v jeho suterénu jsou kompostovací jednotky pro všechny záchody budovy, a solární panely na střeše generují elektřinu pro
veškeré naše potřeby. Probudím své děti, snídáme a vyrazíme do školy – procházka, která
nás vede společnými zahradami s rozmanitými jedlými plodinami; je zde například rubínový
mangold, jehož tmavě červené listy svítí jako vitráž zachycená v zářivém slunci tohoto pozdního jarního rána. Ulice jsou tiché díky řídkému provozu motorových vozidel a jsou lemovány
kvetoucími ovocnými stromy. Vzduch jarně voní. Každá autobusová zastávka, kterou projíždíme, je ze třech stran obklopena zahradou – je součástí sítě „jedlých autobusových zastávek“,
které jsou po celé zemi. Během čekání na autobus může kdokoli sklízet ovoce nebo zeleninu
na svačinu.
Zdá se, že v naší komunitě mají děti na školu zcela odlišný názor než před deseti lety.
To je díky rozhodnutí vzdělávacího úřadu, jenž vyloučil testování, poskytl dostatek prostoru
pro nestrukturovanou hru a umožnil žákům rozvíjet smysluplné dovednosti v rámci komunity
tak, aby děti byly později schopny žít šťastným a zdravým životem podle své vlastní volby.
Například můj syn si právě zlepšil své dovednosti vaření tím, že strávil týden v místní restauraci.
Moje děti a já při vstupu do školy procházíme intenzivně obhospodařovanými jedlými zahradami, které vysadili a pečovali o ně studenti, a vcházíme do budovy, kde cítíme vůni čerstvě
upečeného chleba a zvuk šťastných hlasů. Poté, co se rozloučíme, vyzvednu kolo a jedu do
města po jedné z našich cyklistických tras. S tím, jak na silnici přibývala jízdní kola na úkor
aut, se kvalita ovzduší zlepšila a v důsledku toho se také zlepšilo veřejné zdraví.
Jdu do své oblíbené pekárny, abych si koupil chléb. Pekárna, která byla založena před
patnácti lety na základě předpokladu, že „pečení je nové anti‑depresivum“, má za cíl poskytovat smysluplné pracovní příležitosti lidem s problémy – postrádajícím bezpečné bydlení
a zaměstnání, kteří se potýkají s poruchami duševního zdraví. Pekárna upřednostňuje místní
produkty, má bohatou střešní zahradu a své zboží dodává po městě s pomocí jízdních kol.
S touto počáteční podporou mnoho zaměstnanců pekárny zahájilo další úspěšné podnikání
po celém městě.
Narážím na budovu, která bývala jedním z místních supermarketů, z nichž většina byla uzavřena před deseti lety. Růst místní produkce potravin a následný rychlý přesun investic vedl
ke snížení zájmu o supermarkety. To vedlo ke kolapsu modelu průmyslové výroby potravin
v průběhu pouhých několika let. Stará budova byla rekonstruována a stala se útočištěm pro
řadu místních výrobců potravin, malosériovou výrobu a pro školicí středisko napojené na
místní školy. V našem bývalém supermarketu je teď mlýn, který zpracovává místně pěstované
obilniny, a také pila, která zpracovává dřevo vytěžené v blízkém okolí. Z rozsáhlých parkovišť
se staly intenzivně obhospodařované zahrady – podobné těm, které obklopovaly Paříž před
sto lety – a ty nyní poskytují potraviny pro místní trhy.
Jdu do práce. Dnes pracuji půl dne, v rámci svého třídenního pracovního týdne. Tento
třídenní pracovní týden, který byl schválen před deseti lety, společně se zavedením univer13

zálního základního příjmu, vedl ve všech příjmových kategoriích k měřitelně nižším úrovním
úzkosti a stresu. Lidé tráví volný čas prací na komunitních projektech, a také si užívají života.
Někteří moji kolegové jsou dnes pryč. Nedávno byl zaveden systém, v němž až 10 procent
zaměstnanců z jakékoli společnosti je kdykoli začleněno do místní komunity a nabízí manažerské, marketingové, finanční poradenství a pomoc s projektovým řízením, a různými způsoby
tak podporují místní obyvatele, aby naše komunita byla odolnější.
Vyzvedávám své děti ze školy a jdeme domů ulicemi, kde je mnoho domů vyzdobeno krásnými nástěnnými malbami a mozaikami. Na ulici si hraje spousta dětí. K tomu došlo, jakmile
se počet aut na ulicích snížil. Což pak povzbudilo obyvatele, aby své ulice pravidelně zcela
uzavírali motorovému provozu, aby si děti měly kde hrát. Všichni sousedé společně dohlížejí
na děti – dospělí totiž začali trávit více času doma, místo aby jej museli věnovat dlouhým
cestám na vzdálená pracoviště.
Po večeři jdu na setkání sousedské organizace. Před několika lety byla skupina obyvatel,
kteří nejsou spojeni s žádnou politickou stranou, zvolena do vedení našeho městského
zastupitelstva. Upravují model správy města, aby umožňovala a podporovala sousedské
iniciativy a odstraňovala jejich překážky. Dokonce vytvořili Úřad občanské představivosti,
který má inspirovat a podporovat představivost místních komunit a lidem ukázat, jak se
jejich myšlenky mohou stát realitou.
Na tomto setkání je asi sedmdesát lidí a diskutujeme o naší vizi budoucnosti energie
v našem místě. Tvorba politiky se výrazně zlepšila. Díky komunitní energetické společnosti
zřízené v roce 2021 je nyní většina energie města vyráběna místně a většina občanů do ní
nějak finančně investovala: mj. proto, že taková investice má mnohem lepší návratnost než
vklady v bance.
Když se dostanu domů, navštívím několik svých sousedů, kteří sedí venku a povídají si.
Slyšíme sovu a všimneme si několika netopýrů, kteří nám létají nad hlavou. Označení našeho
města za sídlo národního parku pomohlo zpomalit úbytek biologické rozmanitosti, podpořilo
obnovu dříve narušených koridorů pro divokou zvěř a prospělo i další zeleni a lesům, takže si
často všimnu nových druhů hmyzu a většího množství ptáků. Díky mnoha bytostem, které se
kolem mě pohybují a zdárně rostou, usínám s pocitem, že budoucnost je bohatá na možnosti.
Hopkins, R. (2019). From what is to what if: Unleashing the power of imagination to create
the future we want. Chelsea Green Publishing.
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3. BU DO UC NO ST A JÁ
Tato aktivita je užitečná pro získání představy o tom, kde lidé stojí ve vztahu k budoucnosti.

POMŮCKY:
•
•
•
•
•

flipchartový papír
spousta časopisů a novin
nůžky
lepidlo
barevné popisovače

ROZLOŽENÍ MÍSTNOSTI
Dostatek stolů a židlí, aby bylo možné účastníky rozdělit do skupin.

CO SE BUDE DÍT?
• Každá skupina má svůj stůl. Na každém stole je list flipchartového papíru, nůžky, lepidlo
a hromada časopisů a novin.
• Účastníci jsou požádáni, aby vytvořili koláž svého obrazu budoucnosti pomocí obrázků,
slov a písmen vystřižených z časopisů a novin. Účastníci mají na realizaci tohoto úkolu
40 minut. Na konci by měly být plakáty připevněny ke zdi a každá skupina je poté požádána,
aby představila svou koláž s vysvětlením hlavních témat a sdílela je s ostatními skupinami.
• Potom se skupiny vrátí ke svým stolům a přemýšlí o pohledech a myšlenkách, které zazněly
u ostatních skupin. Zamýšlejí se nad otázkami:
* Jak zodpovědní se cítí být ve vztahu k prezentované vizi budoucnosti?
* Do jaké míry jsou optimističtí nad představou, že mohou ovlivňovat lepší budoucnost?
* Jaké kroky by měli podniknout, aby zajistili nejlepší možnou budoucnost?
* Jak důležitá je kvalita vztahů (člověk–člověk, člověk–více než člověk, lidská
technologie)?
* Jak významné je přírodní prostředí, zastavěné prostředí, životní styl…?
• Poté každá skupina představí své závěry celé skupině.
• Závěrečná diskuze
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Z ÁV Ě R
Projekt Vzdělávání pro budoucnost úzce souvisí s pedagogickou filozofií J. A. Komenského.
Již v 17. století prosazoval Komenský inkluzivní univerzální vzdělávací systém, aby vzdělávání
bylo příjemnou zábavou, podporovalo mezioborový přístup, zkušenostní a kontextuální učení se a přistupovalo k žákům jako k uvažujícím jednotlivcům. Tyto myšlenky byly v rychle se
industrializujících a urbanizujících společnostech nahrazeny státními institucemi 19. století,
tedy i školami, kde převládala disciplína a kontrola (Foucault 1975, Anděl 2019). Projekt
Vzdělávání pro budoucnost se tudíž vrací k představám, které jsou stále radikální, přestože
se objevily před více než sto lety.
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MODŘÍNEK
ZAMILOVAT SE DO PŘÍRODY

MOD Ř Í NE K: Z A M I LOVAT S E DO P Ř ÍRODY

ÚVOD
Anotace
Žáci první třídy poznávají své životní prostředí – městskou čtvrť Modřany – a seznamují se
s problémy a výzvami udržitelného rozvoje, kterým Praha 12 čelí. Žáky projektem provází kouzelný skřítek Modřan, za kterým se vydávají na tematické vycházky po okolí školy. O tématu
(např. voda, odpadky, ochrana přírody, doprava, vzduch) se více dozvídají přímo v terénu,
plní úkoly, společně hledají řešení. Ve škole žáci výtvarnými prostředky témata zpracovávají
a připravují podklady pro tematický pracovní sešit pro děti, který je jedním z výstupů projektu. Na závěr žáci vedou aktivity pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ a s pomocí vlastnoručně
vytvořených pracovních listů je s tématy seznamují.
V projektu dochází k propojení učiva předmětů český jazyk (abeceda, popis obrázku, příběh),
člověk a jeho svět (bydliště, naše okolí, okolí školy, roční období, příroda), matematika (čísla,
počítání ) a výtvarná výchova.
Žáci se s tématy udržitelnosti seznamují skrze problémy životního prostředí Modřan, pracují
s recyklovanými materiály. Rozvíjíme také kompetence k udržitelnému rozvoji: systémové
myšlení (tok přírodních zdrojů a způsob, jakým se přeměňují na zboží, které lze poté znovu
použít a recyklovat); kompetence sebe‑uvědomění ( přemýšlení o sobě samém a svém místě
a roli v místní komunitě, městě, globalní společnosti ); normativní kompetence (žáci zkoumali,
jak jsou normy a hodnoty základem lidského rozhodování a jednání: Co to znamená být přítelem? Jak si navzájem pomáháme a proč? Jak můžeme žít s úctou a péčí o přírodní svět a proč
je to důležité?); kompetence spolupráce (jak rozumět a respektovat potřeby, perspektivy
a jednání druhých (empatie), rozvíjení vztahů k druhým a být k nim citlivý (empatické vedení ),
řešení konfliktů ve skupině, spolupráce a participativní řešení problémů).
Mezipředmětové vztahy
český jazyk, člověk a jeho svět, matematika, výtvarná výchova, pracovní výchova
Kompetence k udržitelnému rozvoji
sebe‑uvědomění, spolupráce, systémové myšlení, normativní kompetence
Výstupy projektu
pracovní sešit k tématům udržitelnosti, workshop pro žáky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ
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TŘÍDNÍ PROJEKT MODŘÍNEK
Představujeme vybrané aktivity pedagogického projektu v souvislostech rozvíjených
kompetencí a dovedností.

DOPI S
Úvodní projektové aktivity, jejichž cílem je vzbudit zájem žáků a motivovat je k zapojení
do projektu.
Aktivity:
Pošťák doručí žákům do třídy dopis od kouzelného skřítka. Skřítek se představí jako mluvčí
přírody a v dopise žádá žáky o pomoc: Co vše trápí přírodu v okolí školy, naši čtvrť, město?
Žáci dostanou úkol – najít skřítka a pomoci mu s problémy (udržitelný rozvoj, životní prostředí), které se k dané lokalitě pojí. Dopis obsahuje místo, kde skřítka najdeme. Místo je zakódované pomocí šifry, ve které si žáci procvičí početní operace – sčítání, odčítání.
• Prvním úkolem je skřítkovi vymyslet jméno.
Našeho skřítka žáci pojmenovali Modřínek,
byl to skřítek Modřan v Praze. Žáci tvoří velká
písmena na čtvrtky, písmena zdobí a stříhají.
Jméno skřítka si pověsí ve třídě.
• Žáci pracují s mapou, hledají cíl pomocí
šifry. Procvičují orientaci v okolí školy.
Kde se škola nachází? V naší čtvrti, v našem
městě, v našem státě, na planetě Zemi?
• Žáci pracují ve skupině, skřítka bude
třeba přivolat písničkou. Jakou písní skřítka
přivoláme? Žáci nacvičují písničku k přivolání
skřítka.
• Žáci se seznamují s tematickými bloky
projektu: třídění odpadu, zvířátka kolem nás,
stromy, voda. Co je to udržitelný rozvoj?
Na volbě témat žáci participují.

Společná tvorba mapy Prahy
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HLEDÁNÍ S KŘÍ TK A – V Ý PR AVA
Žáci se vydají za skřítkem, seznamují se
s tématem třídění odpadů a úkoly přímo
v terénu. Hledají řešení, pozorují přírodu
na podzim. Seznamují se s písmeny abecedy.
Poznávají okolí školy, své bydliště.
Aktivity:
• Žáci se vypraví za skřítkem podle mapy.
Při procházce po okolí školy si všímají
všeho, co je v přírodě obklopuje: voda,
stromy a rostliny, zvířata. Poté žáci zaměří
Poznávání podzimní přírody, zpěv
pozornost na pohozené odpadky, seznamují
se s tématem třídění odpadu.
• Žáci dorazí na místo, přivolají skřítka písničkou a objeví schovaného skřítka.
Proběhne seznámení se skřítkem – každý žák se skřítkovi krátce představí.
• Žáci objeví a čtou dopis od skřítka na téma odpadky v přírodě, třídění odpadů.
• Plní hádanky a úkoly: poznávání stromů, listů, podzimní přírody. Prohlubují si znalosti
tématu podzim.
• Sbírají přírodniny pro výtvarnou práci.
• V závěru proběhne hodnocení dne (sdílení v kruhu) a zápis do badatelských deníčků žáků.

V Ý T VARN É ZPR ACOVÁ NÍ T É M AT U
Žáci výtvarně zpracovávají témata třídění odpadů a podzim ve třídě formou různých technik
(např. tužka, uhel, pastely, vodovky, tempery, koláž, modelování, prostorový objekt z recyklovaných materiálů). Tvoří podklady pro pracovní listy.

Modřínek a příroda na podzim (malba, koláž z přírodnin)
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Aktivity:
• Žáci kreslí  / malují skřítka, zasazují jej do podzimní přírody pomocí koláže s přírodninami.
• Žáci pracují ve skupinách – připraví si prezentace na téma jednotlivé druhy odpadů: sklo,
plast, nápojový karton, papír, bioodpad, směs. Žáci prezentují ve skupinách, učí se mluvit
vždy jen jeden, shrnout vypracovanou práci, být pozorný k druhým.

Prezentace na téma odpadů

Tvorba vlastních pravidel chování ve třídě

• Žáci se pomocí modelových situací a dramatizace učí třídit odpad do jednotlivých skupin.
Hra recyklace – žáci představují jednotlivé druhy odpadů.
• Žáci výtvarně zpracovávají kartonové krabice na třídění odpadu, pracují ve skupinách.
Výtvarnému zpracování předchází kresba návrhů – vlastní designy popelnic. Fantazii se meze
nekladou, popelnice mohou mít libovolný tvar. Aktivitu provází diskuze: Jak třídit odpad?
Třídíme doma odpady?
• Žáci si promítají video (animace OSN, odkaz níže) a diskutují o tématu. Tvoří si vlastní cíle
a pohledy. Co mohou oni sami změnit? Jak mohou přispět?
• Žáci tvoří společný obraz na téma planeta Země. O výsledném díle diskutují.
• Žáci pracují s písmeny: rozkládají slova plast, karton, sklo, papír na slabiky, slabiky
na písmena. Slova používají ve větách.
• Žáci si tvoří vlastní text k písni na téma třídění odpadů. Písničku zpívají.
• Žáci v kruhu diskutují nad otázkou: Na čem mi záleží?
• Žáci rozebírají nová slova planeta, globální cíle, recyklace.
• V závěru žáci v kruhu hodnotí den a zapisují si postřehy, pocity do badatelských deníčků.
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Tvorba popelnic na třídění odpadu

T VO R BA P R ACOV N ÍCH L IS T Ů
Žáci vytvoří několik pracovních listů k tématům podzim a třídění odpadů. Pracovní listy
obsahují úkoly, omalovánky, fotky, koláže, kresby i malby. Žáci pracují s písmeny
abecedy a čísly. Koncept sešitu k tématům
udržitelnosti se váže na čtyři roční období,
provází jej příběh o skřítkovi.

Koláž na téma planeta Země

Aktivity:
Žáci společně zvažují, co vše bude obsahem pracovních listů k tématům třídění
odpadů a podzim:
• Vymýšlí úkoly k tématům třídění odpadů a podzim, tvoří omalovánky, hádanky, křížovky,
doplňovačky.
• Vybírají fotografie a svá výtvarná díla, která budou pracovní listy ilustrovat.
• Tvoří úkoly a cvičení k procvičení písmen abecedy a čísel.
• Společně píší příběh o skřítkovi: Jaký byl skřítkův podzim?
Co skřítek dělal a jak mu žáci pomohli vyřešit problém s tříděním odpadů?
• Kreslí návod na výrobu krabic na tříděný odpad.
• Píší pravidla hry „recyklace“.
• Vkládají odkazy na zajímavé webové stránky či videa.
(př. https://www.youtube.com/watch?v=rFQfKJHdq_U & feature=emb_logo)
• Doporučení na zábavné aplikace, např. Zvířátka na farmě, Luštěnky (tipy pro distanční výuku).
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JAK PROJEKT ROZVÍJEL KOMPETENCE PRO UDRŽITELNOST?
Kompetence sebe‑uvědomění
Žák dokáže přemýšlet o sobě samém a své roli v místní komunitě a (globální ) společnosti.
• Zkoumání své role:
* Ve třídě (skrz spolupráci ).
* V rodině (jak se starat o rodinu během pandemie).
* V lokálním prostředí (práce venku v přírodě kolem školy; jak se starat o životní prostředí).
* Ve světě / globální společnosti (sledování a diskuse o animaci pro děti na téma cílů
udržitelného rozvoje a globálních výzev: zkoumání globálního rozsahu dopadu naší
činnosti, pochopení toho, že atmosféra a lesy mají globální rozsah, že se dotýkají
každého z nás).
• Vnímání lokálního prostředí:
* Časté výlety do místních oblastí za pozorováním místní přírody, která se mění
v ročních obdobích.
* Ve městě (výroba mapy Prahy, zkoumání, co je v Praze významné).
* V ČR (výroba mapy, co je významné v ČR, řeky).
* V Evropě (výroba mapy ve formě koláže).
Žák má schopnost neustále vyhodnocovat a dále motivovat své činy.
• Důraz na prezentaci, komunikaci a reflexi práce, pocitů a jednání žáků.
• Sebehodnocení: žáci umístili svůj vlastní magnet na obrázek 8 kroků, které představují,
do jaké míry pochopili nebo byli úspěšní při plnění úkolu.
• Sebereflexe na konci každé činnosti – v kruhu, do deníčku.
• Prezentace výrobků: Co to má být, proč to vymysleli? Proč to dělali? Chtěli by to
dělat znovu? Co by mohli dělat? Ostatní děti reagují. Výstava dětských uměleckých děl
(např. dekorace a šperky z recyklovaného plastu).
Žák se umí vypořádat se svými individuálními pocity a touhami.
• Uvítali, vyslyšeli a respektovali spektrum emocí. Využili se expresivní umělecké aktivity
určené k uvolnění emocí (například čmárání na velký papír, trhání nebo kroucení papíru) jako
způsob, jak žákům pomoci uvolnit se a přemýšlet o emocích, jako je hněv a frustrace.
• Diskuse o ničení životního prostředí byla emotivní, ale žáci byli povzbuzováni, aby pečovali
o místní les a snižovali svůj negativní dopad na planetu pečlivým využíváním zdrojů – rozvíjeli
se vlastnosti jako naděje a sebepojetí žáků jako aktérů změny.

Kompetence systémového myšlení
Žák chápe souvislosti mezi ekonomikou a sociálním systémem na jedné straně a stavem
životního prostředí a kvalitou života na straně druhé.
• Pochopení pohybu přírodních zdrojů a způsobu, jakým se přeměňují na zboží, které lze
poté znovu použít a recyklovat.
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• Recyklace – tvorba kontejnerů – předcházela jí hra – třídění odpadů, každý si prožije proces
třídění na vlastní kůži. Jaký jsem produkt? Seznámení s procesem třídění odpadů, diskuze
na téma třídění odpadů, poté práce ve skupinách – co o tom vědí, nápad, designové návrhy
(plasty, papír, sklo), realizace do 3D objektu.
Žák dokáže uvažovat o složitých vztazích a umí se vypořádat s nejistotou.
• Pochopení toho, jak všechno hraje roli v širším kontextu: cykly vody, les, atmosféra, které
patří všem. Dopad ničení stromů v jedné části světa na lidi všude – globální perspektiva.
• Prostřednictvím uměleckých děl, hraní si s velkou pozorností k detailům a větším
perspektivám: důležitost všímání si detailů a porozumění širšímu kontextu. Oddálením
pohledu z Modřan v kontextu Prahy, Evropy, celé planety.

Kompetence spolupráce
Žák rozumí a respektuje potřeby, perspektivy a jednání druhých (empatie);
dokáže se učit od ostatních.
• Respekt a spolupráce byly podporovány jako součást procesu vývoje kreativních
skupinových projektů, kdy byl kladen důraz na přístup k materiálům, respektování
vzájemných nápadů a práce.
Žák chápe, rozvíjí vztahy k druhým a je k nim citlivý (empatické vedení ).
• Byla zdůrazňována empatie k pocitům druhých. Žáci naslouchali v kruhu s úctou
k sobě navzájem, měli podporu v kladení otázek, kterými s úctou reagovali na ostatní.
Žák umí řešit konflikty ve skupině; je schopen spolupráce a participativního řešení problémů.
• Konflikty nebyly potlačovány, ale přijímány jako způsob učení se, jak rozpoznat, co cítíme
a jak komunikujeme své pocity způsobem, který zajišťuje, že všechny hlasy jsou slyšet
a všechny potřeby jsou respektovány.

Normativní kompetence – schopnost porozumět normám a hodnotám
Žák chápe, že normy a hodnoty jsou základem lidského rozhodování a jednání; dokáže
jimi řídit svá každodenní i dlouhodobá rozhodnutí.
• Projektová práce vytvořila příležitosti k zamyšlení se nad tím, čeho si ceníme na přírodě,
ve vztazích se spolužáky a rodinou a jak se naše hodnoty odrážejí v našich rozhodnutích
a činech.
• Žáci zkoumali otázky jako: Co to znamená být přítelem? Jak si navzájem pomáháme
a proč? Jak se starat o rodinu během pandemie? Jak můžeme žít s úctou a péčí o přírodní
svět a proč je to důležité?
• Žáci byli povzbuzováni, aby vytvářeli pouto s přírodou, aby v přírodě pociťovali radost jako
způsob rozvoje empatie, úcty a péče. Bylo zdůrazňováno důkladné pozorování, všímání si
stromů, květin, barev, zvuků, vůní a zaměření se na detaily přírodního světa, aby se podpořil
pocit vazby. Při vytváření uměleckých děl se používaly přírodní materiály.
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Pečlivý proces vnímání přírody a rozvíjení citové vazby a empatie k ní, který vidíme v tomto projektu, odráží koncept hlubinné ekologie Arneho Naesse (1973, 1989). Naessův vlastní
přístup se zabývá růstem malého egocentrického já v rozšířené já. Rozšířené já překračuje
hranice těla a má intimní, uvědomělý vztah k okolnímu světu. Etické chování pro udržitelnost
není chápáno jako sebeobětování vycházející z respektu k zákonu morálky, ale z pozitivního
přístupu coby aktu lásky.
Vztah k přírodě se neodehrává v abstraktní rovině. Vytváříme vztahy s konkrétními místy,
která mají konkrétní historii. To od nás vyžaduje, abychom chápali přírodu v kontextu toho,
jak ji měnily lidské zásahy a jak ona ovlivňuje lidi, kteří v určitém místě žijí. Pedagogický
přístup, který záměrně vytváří toto pochopení místně zakotveného učení, vyžaduje:
• Rozvoj vědomí místa.
• Rozvoj chápání vzájemného vztahu mezi místem a lidmi.
• Motivování žáků přemýšlet o tom, jak se místa mohou měnit a jak se žáci mohou
stát součástí této změny. (Everett 2015)
Everett a kol. (2015) navrhují, aby si pedagogové, kteří se chtějí věnovat kreativnímu
projektu místně zakotveného učení, kladli následující otázky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaké mám vazby na toto místo?
Jaká je historie místa, kde žiji?
Jaká témata udržitelnosti se vztahují k místu, kde žiji / učím?
Jaké vztahy k dalším místům mají moji studenti?
Jaké je kulturní složení mojí třídy?
Jakým způsobem se kulturní praktiky a příběhy mých studentů vážou k umění a k místu?
Jaké umělecké zájmy mají moji studenti?
Jaké umělecké postupy mi lokalita umožňuje?

Konkrétní prostředí poskytuje materiál pro umělecké výtvory, které jsou citlivé a znovu se
do prostředí rozkládají: sněhové sochy, mozaiky z listů, rozpouštění jílu v půdě pro malování
na kůru, listy a kameny, písečné labyrinty atd. Základem je věnovat pozornost místu, kde tvoříme, coby jedinečnému přírodnímu prostředí.
Hledat krásu a propojení s přírodou, která nás obklopuje, ale neznamená vyhýbat se drsné
realitě, která utváří naše vazby s přírodou a s ostatními lidmi: moc, nespravedlnost, vykořisťování. Pochopení těchto témat je základem pro přehodnocení společnosti a pro představení
si společnosti udržitelné. Dostatečná změna může vzejít jedině z uvědomění si, co vlastně
chceme změnit.
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MĚSTO
BUDOUCNOSTI
PŘEDSTAVA NAŠEHO
BUDOUCÍHO DOMOVA

MĚSTO BUDO UC N OST I: P Ř EDSTAVA
N AŠ E HO BUDO UCÍH O DOM OVA

ÚVOD
Anotace
Žáci se zabývají konceptem Města budoucnosti v souladu s tématy udržitelného rozvoje.
Diskutují na téma město, ve kterém žijí, a jak by mělo jejich ideální město vypadat. Realizují
průzkum veřejnosti. Jakým problémům Praha / naše čtvrť čelí? Co bych rád / ráda změnil/a?
Jak si představuji danou lokalitu za 20 let? Žáci se seznamují s tématy udržitelnosti a sami
hledají řešení na problémy současnosti. Na základě práce v terénu, rešerší a diskuzí navrhují
své vlastní Město budoucnosti, ve kterém přinášejí inovativní řešení.
Žáci tvoří 3D model Města budoucnosti. Seznamují se s různorodými výtvarnými technikami,
včetně 3D skenování a základů tvorby prostředí počítačových her (concept art). Zábavným
způsobem se seznamují s geometrií, tématy urbanismu, architektury a řadou otázek
k tématům udržitelného rozvoje. V projektu dochází k propojení učiva výtvarné výchovy
(skicování, kresba, modelování, různorodé výtvarné techniky), informačních a komunikačních
technologií (práce s novými médii, concept art), matematiky (počítání, měření, geometrie),
českého jazyka (popis), přírodopisu (ekologie).
Zároveň rozvíjíme kompetence k udržitelnému rozvoji – žáci se seznamují s tématy udržitelnosti v kontextu svého města / městské části a hledají řešení na tyto problémy při návrzích
a tvorbě modelu města budoucnosti. V projektu rozvíjíme systémové myšlení (přemýšlení
nad udržitelným využíváním přírodních zdrojů a obnovitelné energie ve svém městě, dopad
specifické okolní krajiny na přístup k těmto zdrojům), anticipační kompetence – schopnost
předvídání (hodnocení různých vizí budoucnosti a rozvoj vlastní představy o budoucnosti),
kompetence spolupráce (důraz na práci v týmu, konflikt byl příležitostí prozkoumat, jak
respektujeme vyjadřování potřeb), kritické myšlení a inovativní myšlení (žáci zpochybňovali
architektonické normy), a angažovaný přístup žáků (komunikace s veřejností). Na závěr vzniká
animace Města budoucnosti a video o projektu. Výstupem projektu může být workshop
vedený žáky na téma designu a tvorby Města budoucnosti.
Mezipředmětové vztahy
matematika (geometrie), výtvarná výchova, informační a komunikační technologie,
přírodopis (ekologie)
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Kompetence k udržitelnému rozvoji
systémové myšlení, anticipační kompetence – schopnost předvídání, spolupráce,
kritické myšlení
Výstupy projektu
3D animace Město budoucnosti, video o projektu, workshop vedený žáky na téma designu
a tvorby Města budoucnosti

TŘÍDNÍ PROJEKT MĚSTO BUDOUCNOSTI
Představujeme vybrané aktivity pedagogického projektu v souvislostech rozvíjených
kompetencí a dovedností.

D ŮLEŽI TOS T PROC ESU
Každé realizaci (komplexního) díla předchází důsledná příprava, zahrnující myšlenkový
i tvořivý proces. Uplatnit lze principy designového myšlení.
Tvorbě samotného města budoucnosti předcházejí výtvarné úkoly, proces i výstupy
provází neustálá diskuze.
Aktivity (výtvarná činnost):
• Žáci modelují tvary budov podle vlastní fantazie. Pracují s modelářskou hlínou.
Inspirujeme se např. organickou či jinou atypickou architekturou.
• Žáci následně skicují budovy podle svých fantaskních modelů. Pracují s tužkou
či uhlem na papíře.
• Žáci tvoří koláže. K dispozici mají obrázky moderní architektury, ty lepí na papír
(min. formát A3–A2). Koláže žáci dokreslují pomocí tužek a pastelek, ujasňují si
charakter svých domů.
• Tvorba reliéfu města (viz níže).
• Společná tvorba a kresba zátiší (viz níže).
• Tvorba půdorysu města (viz níže).
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Dokreslovaná koláž (inspirace)

D I SKUZE, PREZ ENTAČ NÍ DOV E DN O S T I
• Celý proces přípravy i tvorby města provázejí diskuze a debaty, cílem je ujasnit
si charakter našeho města, vazby k otázkám udržitelnosti.
• Konfrontace nápadů, hledání shody a společných řešení.
Aktivity:
• Žáci diskutují nad tématy:
* Jak má město vypadat a proč?
* Co vše ve městě potřebujeme mít?
* Jak zajistíme, aby obyvatelé měli přístup k vodě, zdravému životnímu prostředí?
* Jaké služby ve městě obyvatelé potřebují
* Jaká bude jeho infrastruktura?
* Jsou naše podněty a nápady udržitelné?
• Žáci / skupiny žáků průběžně prezentují dílčí výstupy, obhajují své nápady:
* Proč jsem vytvořil toto dílo?
* Jaký má význam pro naše město budoucnosti?
* Jak zohledňuje udržitelný rozvoj?
30

T ÝMOVÁ PR ÁC E
• Učení se práci v týmu považujeme za
důležitý moment projektu, týmová práce byla
motivačním prvkem, podnětná a inspirativní.
V izolaci v období pandemie žáci doma
motivaci ztráceli.
• Přirozené rozdělení rolí podle preferencí
a dovedností žáků (např. vedoucí role,
organizace, návrhová tvorba, kreslení,
komunikace, dokumentování, práce
s technikou).
• Dílčí dělení rolí při konkrétních úkolech
podle oboru (urbanisti, krajináři, architekti –
dále dle funkce budov: obytné domy, služby,
školy…).

Tvorba reliéfu města

Tvorba půdorysu města

Aktivity:
* Žáci zvažují druhy budov a další náležitosti města (parky, silnice, vodní plochy),
tyto prvky rozdělují do množin. Ve třídě rozmisťují papíry s městskými prvky a sami
se rozdělují do týmů podle preferovaného typu úkolu.
• Některá rozhodnutí se realizují skrze společné výtvarné úkoly:
* Žáci tvoří reliéf města pomocí otisku houbiček – všichni pracují společně na velkém
balicím papíru na zemi (např. 1 � 5m). Houbičky otiskují v barvě a vytvářejí reliéf.
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Tvorbu provází debaty nad reliéfem města (tvary a výška budov, další prvky).
Inspirace reliéfy reálných světových měst.
* Žáci kreslí (malují ) půdorys města na velký papír. Přemýšlejí o kontextu, souvislostech:
V jaké krajině se naše město bude nacházet? Bude tam voda? Jaké bude podnebí?
O jaký typ krajiny se jedná? Jaké přírodní zdroje máme k dispozici? Atp.
* Žáci společně sestavují zátiší ve tvaru města z objektů a materiálů dostupných
ve třídě. Sestavení instalace – města – opět vede k diskuzím nad charakterem města.
Žáci zátiší kreslí, učí se vizování, přesnému zachycení prostoru do plochy (3D do 2D),
pracují s geometrickými tvary.

Finální výstup - animace Město budoucnosti

Tvorba pozadí Města budoucnosti z polystyrenu

ANKE TA
• Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se možných změn dané lokality
v budoucnosti.
Aktivity:
* Žáci připraví anketu pro veřejnost. Ptají se na město budoucnosti, ve kterém by
obyvatelé chtěli žít, i ve vztahu k aktuálním životním podmínkám v konkrétní lokalitě.
* Žáci realizují průzkum veřejnosti v terénu. Výsledky ankety vyhodnocují a zahrnují
do procesu navrhování a tvorby města budoucnosti, výsledky kriticky reflektují.
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JAK PROJEKT ROZVÍJEL KOMPETENCE PRO UDRŽITELNOST?

Kompetence systémového myšlení
Žák chápe souvislosti ekonomiky a sociálního systému se stavem životního prostředí
a kvalitou života.
• Klíčový moment nastal, když žáci zjistili, že nemohou plánovat město a vytvořit architektonický návrh, aniž by znali kontext okolního prostředí. Předchozí nápady bylo třeba změnit, aby
odpovídaly vybranému prostředí, a plánování pak pokračovalo v kontextu daného prostředí.
Nové znalosti se do paměti zapsaly o to silněji, protože se žáci museli poučit ze své „chyby“.
• Žáci zkoumali otázky, jako jakou energii by bylo vhodné využít, jak využít vodní zdroje.

Anticipační kompetence
Žák si umí vytvořit vlastní představu o budoucnosti a plánuje, jak ji naplňovat
(včetně posouzení různých možností ); žák dokáže zhodnotit více alternati v budoucnosti
(co je možné, pravděpodobné a žádoucí ).
• Město bylo naplánováno po dlouhém rozvažování o tom, co je důležité pro dobrou
kvalitu života.
• Když žáci viděli obrázky moderních a futuristických staveb, pomohlo jim to zažehnout
představivost a zkoumat, jak bychom mohli žít jinak.
• Byly prozkoumány technologické inovace, které jsou na špici inovací a jsou ve vývoji.

Kompetence spolupráce
Žák rozumí a respektuje potřeby, perspektivy a jednání druhých (empatie); dokáže se
učit od ostatních.
Žáci pracovali ve skupinách specialistů (urbanisti, krajináři, architekti – podle funkce budov)
a sdíleli své vědomosti s ostatními. Týmová práce byla základem emoční vazby na projekt a i přes dlouhé pauzy kvůli uzavřeným školám udržovala motivaci žáků. Týmová práce
umožnila integraci mezi skupinami, které se jinak většinou nepropojují. Zpětně hodnotili,
jakou energii měla práce ve skupině.
Žák umí řešit konflikty ve skupině; je schopen spolupráce a participativního řešení problémů.
• Když spolupráce nefungovala, konfliktům se nevyhýbali, ale vnímali je jako příležitost
zkoumat dynamiku skupiny, emoce a vyjadřování potřeb a jak je možné je vyjádřit s respektem.
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Kompetence kritického myšlení
Žák dokáže zpochybňovat normy, postupy a názory.
• Žáci s podporou zpochybňovali architektonické normy. Proč musí být všechny budovy
čtvercové?
• Žáci intenzivně diskutovali: Co znamená kvalita života? Co opravdu potřebujeme?
• Projekt jako celek vytvořil prostor, v němž se žáci mohli zkoumat a vyjadřovat svoje názory.
Pracovali na svém strachu, že je okolí nebude považovat za „normální“, což je důležitý rys
českého kulturního kontextu (buď normální ).
Žák má schopnost reflektovat vlastní hodnoty, vnímání a činy.
• Žáci probírali reakce z ankety, reflektovali různorodost názorů, s kým souhlasili /
nesouhlasili a proč?
• Žáci zpochybňovali představy o tom, co je ve městě třeba a co ne – různé názory
na to, co „potřebujeme“. Bavili se o nich a přemýšleli o nich.

Kompetence sebe‑uvědomění
Žák dokáže přemýšlet o sobě samém a své roli v místní komunitě a (globální ) společnosti.
• Kontakt s dospělými mimo školu během ankety – zakusili si, jaké to je být součástí
společnosti, mít právo iniciovat dialog s dospělými na ulici.
Žák se umí vypořádat se svými individuálními pocity a touhami.
• Emoční učení bylo zásadní součástí projektu. Žáci dostali prostor uvědomit si své emoce
a nebát se vyjadřovat svoje potřeby a nápady. Žáci si uvědomili své emoční zapojení
do projektu a dopad svého vkladu do práce na projektu a měli chuť investovat do procesu
řešení konfliktů a hledání řešení.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Vzdělávání pro budoucnost se obecně zabývá zkoumáním alternativních budoucností
a začleněním dimenze budoucnosti do celého kurikula a vychází z prací v oblasti futurologie
(Future Studies), které zkoumají různé způsoby uvažování o budoucnosti.
Gidley et al. (2004) popisuje typologii budoucností, jak se objevují ve školních osnovách:
budoucnost pravděpodobná, možná, preferovaná a výhledová. Jak vidíme v tabulce, tyto
formy vnímání budoucnosti vyžadují od žáků rostoucí úroveň reflexe hodnot a kritického
myšlení a kulminují u transformativního přístupu k výhledové budoucnosti. Tento proces
vychází z angažovanosti, empowermentu a akčního zapojení žáků, vyžaduje různé způsoby
vědění a je implementován metodami, jako je vizualizace, akční bádání a plánování akcí.
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Pravděpodobné

Možné

Preferované

Výhledové

Popis

Analýza trendů

Nápadité,
kreativní

Hodnotové
zakotvení, kritické

Ochota jednat,
soběstačnost,
zmocnění

Určující
paradigmata

Pozitivistické,
empirické,
analytické

Konstruktivistické, interpretační,
hermeneutické

Kritické,
emancipační

Posun
paradigmatu,
transformační,
aktivistické

Cíl

Zobecnění,
extrapolace

Otevírání
alternativních
možností

Kritické
uvědomění,
dekonstrukce

Zmocnění, změna,
transformace

Výzkumné
metody

Kvantitativní,
předpovídání,
průzkumy,
vývojové scénáře

Kvalitativní,
dialogy,
kolaborativní,
kreativní vize

Analýza textu,
kritika médií,
kulturní artefakty,
tvorba vizí

Celkovost,
tvorba vizí,
akční plánování,
akční výzkum

Typologie budoucností, jak se objevují v kurikulech (Gidley a spol. 2004)

VUR se do kurikula začleňuje mnoha různými způsoby v různých kontextech a v programech
VUR se objevují různé druhy typologií budoucnosti. Projekt Město budoucnosti vychází z preferovaných a výhledových přístupů, které vyžadují angažovanost a představivost.
Naše představivost a schopnost snít o změnách nás ve vývoji lidstva vedla tisícovky let, a když
budeme naši schopnost kolektivní představivosti brát vážně, povede se nám překonat zažitý
dojem, že k současnému systému „neexistuje alternativa“, což jsou slova Margaret Thatcherové. Jaké jsou nástroje či prostředky představivosti? Představivost se projevuje sněním,
vyprávěním příběhů, hraním si, při tvorbě a při různých uměleckých činnostech. Umění je
„projevem představivosti a kreativity, schopností, která má zásadní dopad na jednotlivce
a komunitu“ (Anděl 2015). Příběhy o lepší budoucnosti dokázaly měnit lidskou kulturu:
biblický popis země zaslíbené, ráj, Platónova vysněná republika, Utopie Thomase Morea
i proslov Martina Luthera Kinga, který začíná známými slovy „Mám sen“ (Duncombe 2012).
Změna může přijít, pouze pokud se nebudeme soustředit na to, co nechceme, ale zaměříme
se na to, co si přejeme. Abychom se vyhnuli „akční paralýze“ ze zdánlivě neřešitelných
problémů globálního měřítka, je třeba trénovat schopnost myslet do budoucnosti a také
kompetence k anticipačnímu myšlení – schopnost předvídání. Anticipační kompetence
jsou podle UNESCO definovány takto:
Žák si umí vytvořit vlastní představu o budoucnosti, a plánuje, jak ji naplňovat (včetně posou‑
zení různých možností ). Žák dokáže zhodnotit více alternativ budoucnosti (co je možné, prav‑
děpodobné a žádoucí ); uplatňuje zásadu předběžné opatrnosti; dokáže posoudit důsledky
akcí a změn, i jejich rizika.
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Vizualizace, modelování, mapování minulosti, přítomnosti a budoucnosti, vytváření představy
o kýžené budoucnosti a také rozbor toho, jak jí dosáhnout („backcasting“ – zpětná analýza
budoucnosti), jsou všechno aspekty kompetence k anticipačnímu myšlení.
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OSOBNÍ PŘÍBĚH
„IZOLACE“
ROZVOJ KOMPETENCE
SEBE‑ UVĚDOMĚNÍ,
NORMATIVNÍ KOMPETENCE

OSOB NÍ P ŘÍ B Ě H „ IZOLAC E“:
ROZ VOJ KO M P ET EN C E S EBE‑ U VĚDOM ĚNÍ ,
N OR M AT I V NÍ KO MP ET EN C E

ÚVOD
Anotace
Projekt se zaměřuje na sebepoznání a sebereflexi v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce. V předmětu výchova k volbě povolání žáci zpracovávají téma Izolace, vlastním tvůrčím
procesem reflektují své pocity a snaží se zachytit změny ve svém vnitřním světě a světě kolem
sebe v distančním období 2020. Žáci participují na finalizaci tématu a volí si uměleckou formu podle své preference (kresba, malba, volné psaní, hudba). Práce žáků je individuální, a to
ze svých domovů za použití prostředků a věcí, které je obklopují. Součástí jsou individuální
konzultace (tripartity) umělec, žák, učitel. Výstupem tématu je videokoláž z prací žáků, která
se stane historickou stopou roku 2020.
Co se týče kompetencí pro udržitelný rozvoj, projekt rozvíjí normativní kompetence (zkoumání hodnot jako je svoboda, demokratické procesy, odpovědnost, komunita a propojení
s ostatními) a sebeuvědomění (reflexe toho, co je pro mě důležité, jak mohu co nejautentičtěji
vyjádřit své myšlenky a pocity).
Mezipředmětové vztahy
výchova k volbě povolání, výtvarná výchova
Kompetence k udržitelnému rozvoji
sebe‑uvědomění, normativní kompetence
Výstupy projektu
individuální výstupy žáků v médiu dle vlastní volby
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TŘÍDNÍ PROJEKT OSOBNÍ PŘÍBĚH „IZOLACE“
Představujeme vybrané aktivity pedagogického projektu v souvislostech rozvíjených kompetencí a dovedností.

OTE VŘENÍ TÉM ATU I ZOL ACE
• V úvodní fázi projektu proběhne otevření tématu, motivace, žáci mají možnost volby
libovolné umělecké formy, ve které mohou téma zpracovávat.
Aktivity:
* Seznámení s tématem izolace probíhá formou vzájemného dialogu učitele a umělce
(v této době online). Oba sdílí své osobní zkušenosti s izolací – jak izolaci vnímají
a prožívají jako rodiče, jako dospělí. Cílem je budování důvěry, prostoru bezpečí.
* Od tématu sebepoznání (předmět Výchova k volbě povolání) se dostáváme k tématu
izolace (covid pandemie, uzavření škol). Aktivity (diskuze, skupinová práce) směřujeme
k sebeuvědomění tématu žáky – zaměříme se na můj osobní příběh, můj život v izolaci,
jak izolaci prožívám, introspekce (já, rodina, škola, přátelé).
* Motivace – jedná se o jedinečnou situaci, vyjadřujeme se o neopakovatelném období
a mém životě v něm, vytváříme zprávu, vzkaz pro budoucí generaci mladých lidí (mých
vrstevníků): Jak prožívám život v izolaci? Co bych mým budoucím vrstevníkům o této
specifické době rád / ráda sdělil / sdělila? (diskuze, skupinová práce).
• Žáci dostanou týden prostor na zamyšlení a naladění se na téma.
Aktivity:
* Žáci si volí uměleckou formu, do které by rádi téma zpracovávali. Pomocí online
dotazníku ověříme preferované umělecké formy a podle výsledků následuje ukázka
uměleckých výtvorů žáků stejného věku.
* Žáci mají svobodnou možnost volby individuální či skupinové práce.

T VOŘIV Ý PROC ES
• Po sebeuvědomění následuje sebereflexe = tvorba; žáci skrze své prožívání izolace
reflektují hodnoty (např. svoboda, omezenost, pravidla).
• Důraz na tvorbu, tvořivý proces je zásadní součástí projektu, neočekáváme výsledek,
cílem není dát vzniknout „velkému uměleckému dílu“; vzniknout může jen fragment,
část díla, záznam našich myšlenek a pocitů.
• Téma „Osobní příběh – můj život v izolaci“ je záměrně rámcově určené; žáci cítí jistotu
tématu a mohou se zaměřit na proces tvorby.
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• Cílem je, aby se žáci mohli co nejvíce uvolnit v tvořivém procesu, měli možnost chybovat,
rozvíjet intuici, cítit volnost, svobodu vyjádření.

Tvorba žáků (využití různých uměleckých forem)

Skici – fragmenty (zkoumání emocí, osobní zkušenost s izolací)

• Formát ani materiály nejsou důležité, lze využít materiály, které máme doma („co dům dá“).
• Rolí umělce je podporovat žáky v tvořivém procesu; ukázat jim techniky tvorby, jaké jsou
možnosti práce s médiem, které si žáci zvolili.
• Role učitele i umělce je průvodcovská, pomocná, důležité je zajištění bezpečného prostoru
pro tvorbu žáků.
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Osobní koláže - žáci zkoumají témata, která jsou pro nedůležitá

Aktivity:
* Žáci píší svůj vlastní osobní příběh ve vztahu k izolaci, ujasňují si témata. Vznikají první
skici, výstupy.
* Jedna z možných tvůrčích aktivit je tvorba osobní koláže. Předchází seznámení
s technikou koláže, ukázka prací. Žáci si zkouší techniku koláže s dílčím zadáním
(např. jedna stránka mého deníku) na malý formát. Ve druhém kroku pracují na papír
s velkým formátem (např. A1).
* Žáci mohou také volit techniku video storytellingu. Žáci se seznamují s procesem
tvorby videa, storyboardem a technikou, připravují se na natáčení. Následuje samotné
natáčení videa a postprodukce. Žáci video stříhají v editačním softwaru, upravují zvuk
a tvoří titulky.
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OSOBNÍ P Ř Í S TUP, I ND I VI DUÁ L N Í KO N ZU LTACE
• Zásadní součástí projektových aktivit je osobní přístup a individuální konzultace, které
probíhají na individuálních schůzkách online či offline.
* Každý žák dostane prostor, ve kterém reflektuje téma a svou práci, důležitý je osobní
přístup ke každému žákovi.
* Snažíme se o budování důvěry žáků ke světu dospělých – existuje bezpečný svět,
ve kterém se mohou volně vyjadřovat a je jim nasloucháno. Žáci dostávají zpětnou vazbu,
že jejich práce má smysl.
* Individuální konzultace probíhají s učitelem, umělcem a žákem online (žáci se
přihlašují na termíny). Při setkání ve škole učitel pracuje se třídou a žáci po jednom
konzultují s umělcem v jiné místnosti.

REFLEXE T VOŘ I VÉ PR ÁC E
• Během tvůrčího procesu zařazujeme společné reflektivní aktivity.
• Společná diskuze, skupinová práce:
* Diskuze na témata: Jak žáci vnímají budoucnost? Jak si představují svou budoucnost?
Jakou budoucnost si pro sebe, svou rodinu, celý svět přejí?
* Kdo je ten / ta, který si bude číst / prohlížet jejich díla? Jací budou žáci za 20 / 50 let?
Jaká témata budou řešit? Jaký život budou žít?

JAK PROJEKT ROZVÍJEL KOMPETENCE PRO UDRŽITELNOST?

Kompetence sebe‑uvědomění
Žák dokáže přemýšlet o sobě samém a své roli v místní komunitě a (globální ) společnosti.
• Téma izolace, reflexe emocí. Hluboké otevřené sdílení v rámci skupiny, jak ho modelově
předvedli učitel a umělec.
• Žáci dostali na výběr umělecké médium pro vyjádření svých emocí a nápadů na téma
izolace a prožívání karantény. Umělkyně žákům ukázala příklady uměleckých děl vytvořených
lidmi podobného věku z celého světa v rámci jimi zvolených médií – důkaz, jak každý může
komunikovat napříč hranicemi – umělecké výtvory mají co říct žákům na celém světě, sdílejí
svůj význam a vytvářejí pocit propojení.
• Žáci pochopili, že tvoří něco jedinečného, co zůstane jako záznam pro budoucí generace.
Pochopili, že jejich jedinečný hlas je relevantní a má místo v jejich komunitě i v širším
kontextu. Pozitivně pociťovali možnost vytvořit odkaz pro budoucnost. Žáci uvažovali nad tím,
co asi v budoucnosti děti v jejich věku na jejich odkaz řeknou.
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Žák se umí vypořádat se svými individuálními pocity a touhami.
• Škola zdůrazňuje komunitní fungování, ale individuální konzultace žákům poskytly prostor
zkoumat vlastní nápady, zkoumat své vnímání sebe sama coby jedinců s vlastními pocity,
nápady, obavami a uvědomit si, že tyto oblasti mají právo na bezpečný prostor a respekt.
Žáci si vybrali preferované téma a zkoumali, jak s nimi souzní.
Žák má schopnost neustále vyhodnocovat a dále motivovat své činy.
• Důraz byl kladen na důležitost procesu a žáci se zaměřovali na proces experimentování
s intuitivní prací a na to, že experimentování je osvobozuje od zažitých kategorií toho, co
je správně a co špatně. Přemýšlení o tomto procesu a zakoušení svobody experimentovat
a vybrat si vlastní cestu, bylo velkou motivací, protože se úzce dotýkalo jich samotných.
• Tento projekt byl provázán se třídou a vedl studenty k tomu, aby identifikovali své silné
stránky a přemýšleli o tom, jak by své silné stránky využili v budoucím studiu / zaměstnání.
Poskytl studentům podporu při hledání jejich cesty ve světě a pomohl jim si dobře
uvědomovat sama sebe.

Normativní kompetence – schopnost porozumět normám a hodnotám
Žák chápe, že normy a hodnoty jsou základem lidského rozhodování a jednání; dokáže
jimi řídit svá každodenní i dlouhodobá rozhodnutí.
• Žáci vizuálně vyjadřovali, co se ze zkušenosti s karanténou naučili o tématech, jako jsou
zodpovědnost a svoboda, a jak tyto poznatky přenést do budoucnosti.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Projekt Izolace využívá osobní příběhy a „vnitřní konverzace“, v nichž si člověk definuje vlastní
myšlenky a vytváří si vlastní příběhy a životní úkoly, které jsou základem pochopení vlastního místa ve světě. Hlavní kompetencí rozvíjenou v rámci tohoto projektu byla kompetence
sebe‑uvědomění, která je definována jako schopnost přemýšlet o sobě samém a své roli
v místní komunitě a globální společnosti a umět se vypořádat se svými individuálními pocity
a touhami. Kompetence sebe‑uvědomění není čistě kognitivní funkce, ale aktivně vstupuje do
sociálně‑emoční domény a vyžaduje pedagogický přístup, který vytváří prostor pro uvědomování si, pojmenovávání, reflexi a zpracovávání emocí. Tato emoční gramotnost je důležitá pro
udržitelnost, protože emoce a rozhodování spolu úzce souvisí. Výzkum v psychologii ukazuje,
že emoce jsou dominantním faktorem v našem rozhodování, i pokud si tyto procesy neuvědomujeme. Pokud máme činit rozumná rozhodnutí za sebe i za naši planetu, musíme pochopit,
co nás k těmto rozhodnutím vede.
Tabulka níže představuje analýzu distribuce kompetencí k udržitelnosti v kognitivních a sociálně emočních doménách.
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Doména
učení se

Kompetence VUR, UNESCO 2017

Kognitivní
doména

Kompetence systémového myšlení: rozpoznat a pochopit vztahy; analyzovat komplexní
systémy; přemýšlet o tom, jak systémy souvisejí mezi sebou a nabývají různých měřítek
Kompetence kritického myšlení: zpochybňovat praxi a názory v kontextu střetu zájmů
a kompromisů, nejistých znalostí a rozporů
Anticipační kompetence: pochopit a dokázat vyhodnotit různé budoucnosti
Normativní kompetence: pochopit a reflektovat hodnoty v kontextu konfliktů zájmů
a kompromisů, nejistých znalostí a protikladů
Kompetence spolupráce: kolektivně rozvíjet a zavádět inovativní řešení, a to na místní
úrovni a mimo ni

Sociální
– emoční
doména

Kompetence kritického myšlení: zpochybňovat normy, reflektovat vlastní hodnoty,
názory a činy
Anticipační kompetence: vytvářet vlastní vize do budoucna
Normativní kompetence: porozumět normám a hodnotám, které jsou základem jednání,
vyjednat hodnoty udržitelnosti, zásady a cíle
Kompetence spolupráce: zabývat se konflikty ve skupině; rozumět, učit se od ostatních,
porozumět a respektovat potřeby, perspektivy a činy druhých (empatie); vztahovat se a
být citlivý vůči ostatním (empatické vedení); podporovat spolupráci a participativní řešení
problémů; kolektivně vytvářet a zavádět inovativní akce, které rozvíjejí udržitelnost
Kompetence sebe-uvědomění: přemýšlet o vlastní roli v místní komunitě a globální
společnosti; umět se vypořádat se svými individuálními pocity a touhami; průběžně
hodnotit a dále motivovat své činy
Kompetence VUR (Rieckmann, 2017) podle jejich zapojení v doménách učení se (Henderson, 2021)

Když jsou naše emoce součástí procesu učení, učíme se více, i když se zaměřujeme pouze
na kognitivní úkoly. Dnes již chápeme, že kognice není důsledkem pouze mentálních procesů.
Výzkumy v oblasti neurobiologie ukazují, že „kognitivní aspekty, které ve škole používáme nejvíce, jmenovitě učení se, pozornost, paměť, rozhodování a sociální fungování, jsou ovlivněny
emočními procesy a jsou jejich součástí“ (Immordino‑Yang a Damasio, 2007, str. 3). „Emoční
procesy jsou nezbytné, abychom dovednosti a vědomosti, které získáme ve škole, dokázali převést do nových situací a skutečného života“ (tamtéž, str.5). To pak zásadně ovlivňuje vzdělávání.
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PROJEKT
„ATRIA“
UMOŽNIT ŽÁKŮM STÁT SE
HYBNOU SILOU ZMĚN

P ROJE KT „ AT RI A“ : U M OŽ N IT Ž ÁKŮ M STÁT
SE H YB NO U S I LO U Z M ĚN

ÚVOD
Anotace
Žáci vytvářejí architektonické návrhy školních atrií, cílem je navrhnout venkovní učebny
a prostory pro volný čas, podle potřeb a zájmů všech žáků i učitelů školy. Žáci ve škole realizují anketu, oslovují i rodiče. Na základě výsledků ankety připravují koncept a navrhují prostory atrií, seznamují se s celým procesem práce na architektonickém návrhu od zaměření
a focení prostor, rešerše, skicování, návrhů a modelování v PC až po tvorbu fyzického modelu. Poté připravují prezentaci a své návrhy a modely představují veřejnosti a na radnici města,
kde se pro svůj projekt snaží získat finance.
Žáci na projekt nahlížejí ekologickou perspektivou, pracují s recyklovanými materiály.
V projektu „Atria“ dochází k propojení učiva z matematiky, výtvarné a pracovní výchovy,
informačních a komunikačních technologií, přírodopisu a českého jazyka.
Zároveň rozvíjíme kompetence k udržitelnému rozvoji – žáci jsou iniciátory změny, která
reaguje na potřeby všech žáků i příznivců školy. Rozvíjenými kompetencemi udržitelnosti
bylo kritické myšlení (analýza výsledků ankety poskytla příležitost diskutovat o protichůdných názorech a hodnotách, které za nimi stojí ), sebe‑uvědomění (žáci dokáží přemýšlet
o sobě samých a své roli v místní komunitě), spolupráce (žáci rozvíjejí empatické vedení,
které zlepšuje atmosféru ve třídě ), anticipační kompetence (tvorba alternativních vizí pro
využití školních prostor, s důrazem na kroky potřebné k vytvoření kooperativních participativních vizí ) a sebepojetí žáků jako aktérů změny (praktické kroky k uskutečnění změn).
Žáci se také seznamují s možným využitím recyklovaných materiálů v interiérovém (exteriérovém) designu a architektuře. Vedle architektonického projektu a modelu je dalším možným
výstupem workshop vedený žáky s tématem přípravy architektonického projektu.
Mezipředmětové vztahy
matematika, výtvarná výchova, pracovní výchova, informační a komunikační technologie,
přírodopis, český jazyk a literatura
Kompetence k udržitelnému rozvoji
sebe‑uvědomění, kritické myšlení, spolupráce, anticipační kompetence, sebepojetí žáků
jako aktérů změny
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Výstupy projektu
návrhy projektu atrií, 3D model, video o projektu

TŘÍDNÍ PROJEKT ATRIA
Představujeme vybrané aktivity pedagogického projektu v souvislostech rozvíjených
kompetencí a dovedností.

ANKE TA
Vstupem do projektu je participativní aktivita – anketa. Cílem je zjistit a reflektovat
potřeby všech aktérů školy – žáků, učitelů, dalších pracovníků i rodičů.
Aktivity:
• Žáci navštíví prostory, které jsou tématem řešení projektu, prostory fotí, měří, na prostor
se „ladí“.
• Žáci diskutují nad tématem, díky společnému brainstormingu se formuje a ujasňuje
představa konceptu. Diskuzi lze podpořit různými inspiračními zdroji podobných realizací.
Názory žáků tvoří rámec ankety.
• Žáci s podporou učitele a architekta připravují otázky do ankety. Pracují ve skupinách,
každá skupina zpracuje část ankety. Skupiny žáků představí své návrhy spolužákům,
následuje diskuze a sjednocení finální podoby ankety.
• Žáci cílovým skupinám představí téma projektu a realizují anketu v podobě Google Forms.
Vzniknou tři sady dotazníků ( s drobnými úpravami ) pro tři cílové skupiny - žáky, učitele
a zaměstnance školy, rodiče.
• Žáci po určené době ( např. týden) vyhodnocují výsledky ankety. Pracují opět ve skupinách,
výsledky si vzájemně prezentují. O výsledcích diskutují a s podněty nadále pracují v návrhové
tvorbě. Výsledky ankety i další kroky představí také účastníkům ankety, např. na webu,
Facebooku školy.

SKUPI NOVÁ PR ÁC E
Práce ve skupinách, týmech provází celý projekt, jehož cílem je mj. podpořit vztahy
a komunikaci ve třídě. Důležitá je komplexita projektu, v němž si každý žák najde aktivitu,
ve které je dobrý a která jej naplňuje, či dovednost, na které chce pracovat.

47

Aktivity:
• Sestavení skupin:
* Skupiny sestaví učitel tak, aby byly rozmanité a smíšené (např. 1 aktivní žák,
který se chopí vedení ).
* Žáci se do skupin dělí podle svých preferencí a tématu, kterému se chtějí věnovat.
* Žáci se do skupin dělí podle dovedností, které je zajímají a ve kterých se chtějí
zlepšovat (např. psaní textů, kresba, designová tvorba, 3D tvorba, práce na PC,
natáčení videí – dokumentace, prezentace apod.).
* Žáci mají volnost migrovat od skupiny ke skupině, skupiny se promíchávají.
* Skupiny se tvoří losem, počítáním první, druhá, třetí, čtvrtá, např. po seřazení podle
výšky apod.
• Žáci ve skupinách tvoří, realizují a vyhodnocují anketu (viz výše).
• Žáci ve skupinách tvoří postery – rešeršují realizované projekty, hledají inspiraci na
internetu, vytvářejí první skici a návrhy. Společně vytvářejí „poster“ – plakát ve formátu A1,
na který formou koláže a textu své návrhy přenášejí. Výstup prezentují před třídou.

Prezentace plakátů

• Žáci v menších týmech navrhují a vytvářejí model židle. Jedná se o dílčí úkol,
cílem je seznámení s 3D tvorbou. Modely prezentují před třídou.
• Žáci ve skupinách zpracují hlavní výstup projektu – modely atrií.
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Tvorba modelů atrií

PREZENTAČ NÍ DOVED NOS T I
Žáci rozvíjejí své prezentační a komunikační dovednosti při nejrůznějších typech aktivit.
Aktivity:
• Žáci prezentují dílčí výstupy svých týmů spolužákům v průběhu celého projektu.
Cílem je představit a obhájit dílo a zodpovědět dotazy. Prezentují např. výstupy ankety,
postery, modely apod. Jedná se o přípravu na prezentaci před širším publikem (ve škole,
na úřadě). Spolužáci poté hodnotí projev a formu prezentace, vnášejí nápady ke zlepšení.
Na základě zpětné vazby probíhá zdokonalování prezentačních dovedností.
• Žáci prezentují své návrhy na
městském úřadě. Od zaměstnanců
úřadu dostávají cennou zpětnou
vazbu i doplňující dotazy, žáci si
ujasňují svou představu a sjednocují
ji s představou zaměstnanců
radnice. Cílem je zajistit možné
zdroje financování projektu výstavby
venkovních učeben.
• Žáci prezentují finální výstup
projektu před žáky, učiteli, komunitou
školy i zástupci městského úřadu.
Na doprovodné výstavě představí
proces vzniku i finální modely –
Prezentace na Úřadě MČ Prahy 12
návrhy prostor venkovních učeben.
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Atria – model č. 1

Atria – model č. 2

REFLEXE PROJ EK TU FOR M O U V IDEA
Podobu závěrečného zhodnocení projektu navrhují sami žáci.
Aktivity:
• Žáci pracují ve skupinách a zvažují možnosti, jakým způsobem nejlépe reflektovat projekt.
Poté své nápady sdílejí se spolužáky.
• Jednou z možností je realizace závěrečné reflexe formou videa.
• Ve videu zachytí postup práce na projektu od začátku do konce formou videokoláže
z fotek. Jedná se o fotky dílčích i finálních výstupů (skici, koláže, návrhy, modely)
a fotodokumentaci průběhu projektu.
• Další část videa tvoří talkshow. Žáci vytvoří filmový štáb – dva moderátoři se ptají ostatních
žáků na reflektivní otázky, další žáci natáčejí, jiní pak video sestříhají, doplní titulky apod. Žáci
si v týmech sestaví reflektivní otázky, role v talkshow si mohou střídat. Výstupy z talkshow
doprovázejí video prezentaci jako voiceover (audio komentář k fotkám) nebo jako samostatné
video vstupy.
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JAK PROJEKT ROZVÍJEL KOMPETENCE PRO UDRŽITELNOST?
Kompetence sebe‑uvědomění
Žák dokáže přemýšlet o sobě samém a své roli v místní komunitě a (globální  ) společnosti.
• Žáci vytvořili dialog v rámci školní komunity ( včetně učitelů a rodičů) pomocí ankety,
která zkoumala preference komunity.
• Žáci představili své plány před radou na Městském úřadu, získali tak představu, jaké jsou
jednotlivé role v různých fázích plánování a rozvoje aktivit.
• Žáci byli vedeni, aby přemýšleli o udržitelnosti materiálů, které používali, aby studovali
inspirativní příklady udržitelné architektury a ptali se, jak by mohli vytvořit udržitelnější návrhy.
• Během projektu probíhala dlouhá období uzavření škol. Žáci se s učiteli a týmem umělců
bavili, jestli a jak dokončí projekt. Tato debata proběhla formou vyjednávání a reflexe na téma,
co pro ně dokončení práce znamená a co znamená pro školní komunitu. Tento respektující
přístup umožnil žákům objevovat vlastní pocit zodpovědnosti k projektu a měli motivaci
dokončit ho i v omezené a náročné situaci.
Žák se umí vypořádat se svými individuálními pocity a touhami.
• Vytváření spolupracujících vizí vyžadovalo reflexi toho, jak brát v potaz různé potřeby
a názory.

Kompetence kritického myšlení
Žák dokáže zpochybňovat normy, postupy a názory.
• Žáci vytvořili anketu pro školu, která se týkala využití prostorů atrií. Analýza výsledků
od různých skupin (žáci, rodiče, učitelé) poskytla příležitost bavit se o konfliktních názorech
a hodnotách, které tyto názory reprezentují.
• Celý proces poskytl příležitost přemýšlet nad střetem svobod a restrikcí a nad tím,
jak se projevuje ve školní komunitě a při realizaci jejich vize pro využití školních prostor.

Kompetence spolupráce
Žák rozvíjí vztahy k druhým a je k nim citlivý (empatické vedení ).
• Dovednost spolupracovat zlepšila atmosféru ve třídě. Skupiny byly nastaveny tak, aby byla
zajištěna integrace, žáci se pak organizovali sami, a to inkluzivním způsobem, a navazovali
na nově vytvořené vztahy. Žáci si uvědomovali své rozdílné přednosti a rozdělili se do dobře
vyvážených skupin. Navzájem si pomáhali napříč skupinkami: snažili se o úspěch celého
projektu, nejen své vlastní části. Žáci se cvičili v komunikaci a dovednosti prezentovat
a reagovat na prezentace jednotlivých skupin.
• Žáci se rozdělili do filmových týmů – posílili svůj smysl pro to, jak rozhodovat o přidělení
rolí, jak rozdělit práci do fází.

51

Anticipační kompetence – schopnost předvídání
Žák si umí vytvořit vlastní představu o budoucnosti a plánuje, jak ji naplňovat
(včetně posouzení různých možností ).
• Žáci si uvědomovali, že jejich projekt přinese něco nového pro jejich školní komunitu.
Vznikly alternativní vize pro využití prostor školy, důraz byl kladen na kroky vedoucí ke
společné participativní vizi a na praktické kroky vedoucí ke změně (plánování / představování
si ve dvou a třech rozměrech, představení plánů úřadu, reakce na zpětnou vazbu, rozvíjení
vizí dále a informování školy o pokroku).

Sebepojetí žáků jako aktérů změny
• Komunikace s úřadem žáky motivovala a i ti, kteří se původně nechtěli zapojit do
představování plánů na úřadě, měli motivaci mluvit. Byli přijati s respektem a napřímo
zakusili, jak iniciovat a plánovat změnu ve skutečném světě.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Žáci mají potenciál stát se nositeli změny směrem k udržitelnosti. Theis (2010) navrhuje,
aby žáci praktikovali své občanství ve veřejných věcech v různých oblastech, např. ve školách, médiích, ve sportu a kultuře, a tvrdí, že mnoho dospívajících přijímá zodpovědnost
a bere na sebe veřejné role. Jsou příklady z celého světa – nejen Greta Thunberg, ale mladí
domorodí Američané a Kanaďané bojující za práva na půdu a spravedlnost v oblasti životního prostředí, hnutí odborových svazů v Indii vedená žáky, mírové hnutí v Kolumbii, reforma
vzdělávání na Filipínách a v Bolívii – ukazují, že žáci mohou být aktivními občany, nejen občany s právy, ale občany v praxi. To jsou ambiciózní příklady, které přesahují rámec našeho
projektu, ale je třeba někde začít!
Badatelé v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) už dlouho tvrdí, že participace
je klíčem k vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Sterling, 2010, Percy‑Smith a Burns 2013).
Už nestačí podporovat žáky, aby vyjadřovali svůj názor, je třeba, aby školy začaly začleňovat
aktivní učení. Viděli jsme příklady aktivního občanství a zapojení žáků do veřejného života
i v rámci našeho projektu, což je svým způsobem akt udržitelného rozvoje, nikoliv jen vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Efektivita vzdělávání se odráží v tom, jak žáci používají nabyté
vědomosti mimo třídu.
Masivní šíření projektů udržitelnosti ve vesnicích a městech po celém světě přicházející
zespodu (viz například Transition Network, který má více než 1000 iniciativ po celém světě)
svědčí o tom, že nemusíme čekat na vlády, až se rozhoupou nebo dají lidem svolení provést
změny směrem k udržitelnosti. Vzdělávání nás může připravit na transformaci našich komunit.
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Akční kompetence (Jensen & Schnack, 1997) nám můžou posloužit jako užitečný výchozí rámec
při zkoumání cest vedoucích k transformativnímu učení tím, že žákům nabídnou příležitosti
zapojit se do fungování komunit. Autoři popisují čtyři základní složky akční kompetence:
• Znalost a vhled: Rozvoj znalosti témat sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti
a možných řešení těchto problémů. Jensen a Schnack zdůrazňují, že znalosti jsou jen jednou
částí akční kompetence.
• Zapojení se: Rozvíjení odhodlání k akci. Klíčovou součástí je zapojení studentů do
rozhodovacích procesů a možnost být aktivními občany.
• Vize: Kreativní uvažování nad tím, jak mohou studenti sami přispět k lepšímu světu.
• Akční zkušenosti: Účast studentů na projektech, které se zaměřují na řešení konkrétních
problémů nebo jsou koncipovány na základě určitých výsledků. Akčnost (action‑taking) zde
znamená dobře uvážený a úmyslný proces, který přesahuje pouhou „aktivitu“ či „zkušenost“.
Tyto akční zkušenosti mohou být příležitostí pro emočně nabité učení se, zvlášť pokud je
účast kolektivní a vyžaduje spolupráci.
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