
 

KONCEPT 



 
  

 

 

 

 

 

KONCEPT 
 

PRO ZPRACOVÁNÍ UČEBNIC A PODPŮRNÝCH UČITELSKÝCH 

MATERIÁLŮ 

PRO ŽÁKY 12-14 LET A 15-18 LET 

 

 

NÁZEV PROJEKTU: 

JAK ČELIT VÝZVÁM DIGITÁLNÍHO VĚKU: SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST 

A KOMPETENCE” 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+, provozovaného Centrem pro 
vzdělávání a mládež Evropské unie Ministerstvem Evropské unie (Česká národní agentura, 
http://www.dzs.cz) a realizován s grantem poskytovaným Evropskou komisí. Podpora 
Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží 
pouze názory autorů, a Evropská komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací 
obsažených v této publikaci. 



 

 

 

 

 

1. Úvod 

V posledních letech prochází školství významnými a důležitými změnami. Žijeme 

v informační době, ve společnosti s globální ekonomikou, kde každodenně dochází k různým 

technologickým převratům. Internet, mobilní telefony, ale především sociální sítě v obrovské 

míře rozvinuly informační tok, který v současné době přesahuje veškeré představy. Společnost 

vešla do nové éry „digitálního věku“. Svět a společnost, ve které žijeme, se radikálně mění. 

Především děti a dospívající mládež žije „interaktivně“. Jsou součástí virtuálních společenstev. 

Velké množství času tráví s mobilem či tabletem v ruce. Dokonce i řešení problémů, se kterými 

se setkávají, probíhá online. Dá se tedy říci, že dnešní mladí lidé jsou občané „digitálního věku“. 

Tato nová etapa lidských dějin klade velké nároky na sociálně-občanské dovednosti, 

které mladí lidé v měnící se společnosti potřebují, a proto je nutné je aktualizovat. Rozdíly mezi 

motivací a manipulací jsou čím dál více nejasné. Empatie, přátelství, solidarita a další složky 

sociálně-občanského vzdělávání tím dostávají zcela nový rozměr.    

Projekt Erasmus+ Socires je tedy zaměřen na aktuální téma: rozvoj sociálních 

a občanských kompetencí. Tyto klíčové kompetence byly navrženy Evropskou komisí a jsou 

zahnuty i v učebních osnovách předmětů občanská a etická výchova na druhém stupni 

základních škol. 

Příchod nové éry však neznamená pouze nové výzvy pro studenty. Vývoj digitálních 

technologií taktéž zapříčinil zvětšení bariéry mezi učiteli (generace Y) a žáky (generace Z). Nová 

generace se rychleji přizpůsobuje přicházejícím trendům a v dnešní době je tedy zcela běžné, 

že děti a mladiství dokážou některá nová zařízení ovládat lépe než jejich rodiče a učitelé. 

Z těchto důvodů se projektový tým rozhodl vypracovat jak kurz pro studenty, tak i průvodce 

pro učitele, díky kterým budou zmíněné kompetence v rámci projektu Socires rozvíjeny u obou 

aktérů vzdělávání.  

V době předložení projektu nebyla jasně stanovena témata. Projektový tým chtěl dát 

učitelům příležitost navrhnout témata tak, aby korespondovaly s cíli a potřebami projektu. Svá 

témata si  mohli zvolit i samotní žáci a studenti. Celkově se na výběru témat podílelo více než 

sto učitelů a desítky studentů ze všech partnerských zemí. Máme za to, že i tento fakt dává 

partnerům projektu jistotu o prezentovaných koncepcích a obsahu, který byl díky tomu 

vytvořen. 

 

  



2. Hodnocení současné situace v oblasti vzdělávání v partnerských zemích 

 

2.1. Programy, obsah, činnosti 

Sociálně-občanské vzdělávání je součástí učebních osnov ve všech partnerských zemích, 

existují zde však i podstatné rozdíly. V Řecku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a České 

republice je sociálně-občanské vzdělávání realizované v samostatných předmětech s určitou 

hodinovou dotací. Itálie učí občanskou výchovu interdisciplinárně, částečně také v hodinách 

dějepisu.  

 

     Česká republika 

     V roce 2004 došlo v České republice k reformě vzdělávacího systému, v rámci 

kterého byl vytvořen nový rámcový vzdělávací program (dále jen RVP). Projekt Erasmus+ 

koresponduje s následujícími vzdělávacími obsahy: 

 Člověk a společnost (školství, město, region, krajina, kulturní život, občanská 

společnost, mezilidské vztahy, práva a povinnosti, lidská práva, atd.). 

 Stát a právo (místní orgány, administrativa, demokratické principy, zákonodárský 

systém, volební systém, rozhodování, zásady demokracie, atd.). 

RVP mimo jiné stanovuje i tzv. klíčové kompetence, které představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Nalezneme zde i následující klíčové kompetence: 

a) sociální a personální (spolupráce a týmová práce, pochopení, potřeba spolupráce na 

dosažení úkolu, potřeba respektovat jiné názory, vytváření pozitivního obrazu sebe 

sama, atd.); 

b) občanské (být schopný empatie, odmítání násilí a týrání, pochopení a respektování 

práv a povinností, chování v krizových situacích atd.). 

Dalším důležitým pojmem RVP jsou tzv. průřezová témata, která řeší aktuální otázky současné 

společnosti a jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí vzdělávání. Zahrnují např. výchovu 

osobnostní a sociální (sebevědomí, mezilidské vztahy, řešení problémů, rozhodování) či 

výchovu demokratického občana (způsoby, jak aplikovat demokratické principy, účast 

studentů na životě komunity, apod.).      

Rámcové vzdělávací programy byly s menšími rozdíly postupně zavedeny do všech tříd 

základního a středoškolského vzdělávání. 

 

 

 

 



     Řecko 

     Vzdělávací systém v Řecku je ovlivňován mnohými zákony a vyhláškami 

Ministerstva školství a kultury. Co se týká občanské výchovy a národního programu pro 

základní a střední školy, je vzdělávání postaveno na třech pilířích, které jsou na sobě závislé. 

 

Pilíře: 

a) udržovat veřejnou diskusi, podporovat a chránit společné dobro;  

b) vzdělávat mladé lidi v oblastech, jež povedou k porozumění vlastní identity, k toleranci 

a solidaritě; 

c) rozvíjet schopnost studentů asertivním způsobem využívat příležitosti poskytované 

demokratickými institucemi. 

Na základních i středních školách je občanská výchova vyučována jak integrovaně, tak i jako 

samostatný předmět. Ve třetím ročníku nižšího středoškolského vzdělávání se sociálně-

občanské vzdělávání vyučuje dvakrát týdně. V rámci jeho vzdělávacího obsahu jsou rozvíjeny 

dovednosti jako řešení konfliktů, občanská odpovědnost, kompetence navazovat pozitivní 

vztahy, odmítání násilí a útlaku, rozhodování atd.  Školský systém usiluje o to, aby se využívaly 

účinné výukové modely, které se více zaměřují na spolupráci.  

 

     Maďarsko 

     Maďarský vzdělávací systém se formoval po staletí. Zaměřuje se převážně na 

fakta a méně na rozvoj dovedností. Existuje mnoho diskusí o potřebě změnit tento systém, 

avšak výrazná transformace výuky viditelně neproběhla.  

Sociální a občanská výchova se vyučuje v hodinách dějepisu v osmém ročníku. Témata jako 

demokracie, politické strany, hlasovací systém, ústava atd. se objevují v pátém a šestém 

ročníku a jsou zaměřeny na vzdělávání sociálních, občanských a ekonomických kompetencí. 

Ve dvanáctém ročníku je občanská výchova součástí hodin dějepisu v poměru podobném jako 

v osmém ročníku. Nejčastěji užívanou metodou je práce s pracovními sešity, při které žáci 

získávají o této problematice více informací.  

Je nutné poznamenat, že účinnost vzdělávání je nízká a nemá další návaznost na střední 

škole.  

 

     Itálie 

      Národní kurikulum uvádí, že žáci ve věku 6-14 let a studenti ve věku 15-19 

získávají sociální dovednosti a občanské kompetence v dějepise, zeměpise a společenských 

vědách. Aby byla zajištěná znalost pluralismu, získávají studenti vědomosti i v této oblasti a učí 

se respektovat statut autonomních oblastí. Vzdělávací programy autonomní provincie Trento 



vyžadují, aby všechny školy zavedly vzdělávací aktivity vedoucí k aktivní občanské 

angažovanosti. 

Sociální a občanské kompetence jsou součástí italského vzdělávacího systému nejen ve formě 

průřezových aktivit, ale i jako samostatný předmět a všechny vzdělávací subjekty by měly 

přispět k formování těchto dovedností. 

                   

     Rumunsko 

     Národní kurikulum poskytuje dovednosti, hodnoty a postoje k osobnímu 

a sociálnímu rozvoji. V primárním vzdělávání probíhá jejich výuka ve třetím a čtvrtém ročníku 

v časové dotaci jedna hodina týdně. 

V roce 2017 došlo na gymnáziích k významným změnám. Dříve bylo vzdělávání předmětu 

občanská výchova realizováno pouze v sedmém a osmém ročníku. Po reformě byla od pátého 

ročníku zavedena Sociální výchova, která přinesla zlepšení klíčových dovedností. Postupně 

bude vzdělávána až do osmého ročníku. Jejím obsahem je především rozvoj kritického 

myšlení, práva dětí, interkulturní vzdělávání, výchova k demokratickému občanství, finanční 

vzdělávání apod. Nový předmět patří pod kurikulární oblast „Člověk a společnost“ a je běžně 

vyučován učiteli dějepisu.  

 

     Slovensko 

     Občanské vzdělávání se vyučuje na základních i středních školách. Jeho témata 

nejenže pomáhají studentům pochopit historii a strukturu institucí, ale také stimulují žáky 

v zapojení do společenského či politického života a pomáhají v prosazování základních hodnot 

současné společnosti. 

Další témata, která jsou obsažena ve vzdělávacích standardech, jsou rodina, škola, město, 

region, Evropská unie, demokracie, práva a povinnosti, základy práva a ekonomie. 

 

 

2.2. Výukové metody a postupy uplatňované při rozvoji sociálních 

a občanských kompetencí 

Všechny partnerské země se aktivně zapojí do tvorby autentických vzdělávacích materiálů, 

které budou rozvíjet kompetence užitečné pro budoucí generace - občany digitálního věku. 

Následuje přehled metod, které jsou v partnerských zemích při rozvoji výše uvedených 

kompetencí nejčastěji využívány. 



 

     Česká republika 

    Mezi nejčastěji používané metody v  občanské výchově patří diskuse, aktivizační 

metody a projektové vyučování. Projektem označujeme komplexní činnost, při které musí 

student najít řešení daného konkrétního problému týkajícího se reálného života.  

 

    Řecko  

     Stejně jako v České republice, i v Řecku je důležitým nástrojem při vzdělávání 

diskuze. Často se využívá při řešení politických a sociálních otázek. Aplikace metod je 

zakotvena i v učebních osnovách. Mimo to je podporována jakákoliv žákovská iniciativa na 

školních aktivitách.   

 

     Maďarsko  

     V současné době vystupuje do popředí potřeba soustředit se na aktivní 

participativní metody. Učitelé začali používat metodologii, která umožňuje větší svobodu 

a nezávislost vzdělávání. Tento způsob výuky je přítomen především na základní škole, 

nicméně tato tendence je patrná také na středoškolské úrovni. Mezi používané metody patří 

diskuze, krátké prezentace studentů nebo učitelů, spolupráce, psaní esejí atd. Bohužel existuje 

velká nerovnováha mezi generací žáků a jejich učitelů, kteří často nedokážou ve své práci 

využívat nové technologie, a proto jsou to právě oni, kteří potřebují pomoc při začleňování ICT 

do vzdělávání.   

 

     Itálie 

      Všechny školy zde musí z důvodů potřeby získávání poznatků o regionálních, 

národních a evropských institucích realizovat projekty a aktivity zaměřené na podporu 

občanských kompetencí žáků. Velmi zajímavá aktivita probíhá na středoškolské úrovni, v rámci 

které studenti tvoří Radu studentů, jež má různé povinnosti, a mimo jiné i  navrhuje nejrůznější 

opatření a řešení.  Mezi projekty, ve kterých žáci projevili potřebu poznat sociální práva a 

povinnosti, patří Celosvětová školská autonomní provincie Trento; Vzdělávání pro občany - 

Provincie Varese; Konference „Život v 21. století - jakou školu může dělat? - Sdružení TreeLLLe. 

 

     Rumunsko 

   Postupy a přístupy používané učiteli na všech úrovních vzdělávání jsou zaměřené 

na pochopení klíčových pojmů jako propojení teorie do každodenní praxe, respektování 

názorů ostatních, podpora kritického myšlení, znalost hodnot a principů demokracie, diskuze 



nad fakty a událostmi reálného života, propagace tolerance jako hlavní cíl demokratické 

společnosti, lidských práv, zodpovědnost, účast na rozhodování atd.  

 

     Slovensko  

  Využívané metody směřují k pochopení důležitosti každého jedince 

ve společnosti, k propojení teorie s praxí, k účasti na společenském životě, k rozvoji verbální 

a neverbální komunikace, ke znalosti hodnot demokracie, lidských práv atd. Tyto postupy jsou 

učiteli používány na všech úrovních vzdělávání. Učitelé se nejčastěji zaměřují na rozvoj 

klíčových bodů jako je propojení teorie a každodenní praxe, respekt k názoru ostatních, 

podpora kritického myšlení, znalost hodnot a principů demokracie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Přístupy k realizaci práv a sociální odpovědnosti žáků v praxi  

Obecně platí, že i když dnešní generace v určité míře vnímá svou odpovědnost za správné 

fungování společnosti, znalosti o významu sociálních a občanských kompetencí jsou jen velmi 

malé. Všichni partneři projektu si uvědomují důležitost propojení teoretických znalostí 

a praktických dovedností tak, aby se u mladých lidí rozvíjelo mnohem hlubší sociální a 

občanské povědomí.  

 

     Česká republika 

     Uplatňování základních lidských práv je právem každého člověka. Samotní žáci 

si uvědomují, že mají určitá práva, zajímají se o ně a snaží se pochopit jejich podstatu a 

vymezení. Důležité však je, aby je v praxi dokázali uplatnit. 

 

     Řecko 

     Jen ti studenti, kteří se aktivně podílí na rozhodovacích procesech, mohou 

doopravdy pochopit a uplatňovat sociální a občanské kompetence. Proto se naše škola 

zaměřuje na jejich vytváření a integraci, a to v souladu s platnými předpisy.  

 

     Maďarsko 

      Zájem o občanskou výchovu je bohužel nízký i u ročníků, které již téměř opouští 

základní školu, respektive u žáků 8. ročníku. Na středních školách probíhají aktivity spojené 

s občanskou výchovou v hodinách dějepisu, kde žáci získávají o něco hlubší vědomosti. 

Naštěstí však můžeme konstatovat, že se problematika sociálních a občanských kompetencí 

těší velkému zájmu, a to i ze strany dospělých.  

 

     Itálie 

     I když školský systém poskytuje dostatečnou legislativní podporu zaměřenou na 

seznámení se se základními principy demokracie, zapojení studentů je často nerovnoměrné. 

Všeobecně lze říci, že žáci v praxi respektují práva občanů, k individuálnímu rozvoji kompetencí 

však nepřikládají význam. 

 

     Rumunsko 

     Rozvoje sociálních dovedností lze docílit pouze prostřednictvím praxe. Zapojení 

žáků by mělo probíhat co možná nejdříve, aby se později dospělo k pochopení a respektování 

demokratických hodnot. V minulém školním roce se všichni žáci zapojili do národního projektu 



Dostaneme zelenou, v rámci kterého se podíleli na nejrůznějších dobrovolnických aktivitách, 

díky kterým se naučili aplikovat sociální práva a povinnosti. 

 

     Slovensko 

     Mladí lidé souhlasí s tím, že dobrý občan je zákonodárcem, který má práva a 

povinnosti. Existuje však jen malé množství těch, kteří se chtějí aktivně účastnit politického 

života.  

 

 

2.3. Podpůrné materiály 

Žádná z partnerských zemí nedisponuje konkrétní metodikou pro výuku sociální a občanské 

odpovědnosti. Učitelé jsou často odkázáni na osnovy a školské dokumenty, které poskytují 

návrhy a doporučení. Jistou inspirací jsou jim i nejrůznější podpůrné materiály. Jejich seznam 

bude vytvořen a připojen v závěru příručky pro učitele.  

 

     Česká republika 

    Na základních ani středních školách neexistují žádné konkrétní podpůrné 

materiály týkajících se rozvoje sociální odpovědnosti. Nalezneme několik publikací 

o společenské odpovědnosti firem či organizací. Učitelé často čerpají z metodik předmětu 

Výchova k občanství nebo výuky průřezových témat.  

 

     Řecko. 

     I když k danému tématu existuje bibliografie, není příliš konkrétní. Učitelé 

používají všeobecné zásady a doporučení poskytnuté ministerstvem školství. Používají 

učebnice a další pomocné materiály. Snahou učitelů je naučit žáky především řešení konfliktů, 

zapojení do diskusí a vedení dialogů. 

 

     Maďarsko 

     Na dané téma jsou využívány knihy anglických autorů, jakými jsou např. Dr. 

Linda Metcalf, Jim Taylor, Paul Ginnis aj. Nejedná se však o učebnice ani učební materiály.  

 

 



     Itálie 

    Základními dokumenty pro práci učitele jsou Národní kurikulum a další 

legislativní dokumenty a směrnice upravující jednotlivé stupně vzdělávání. 

 

     Rumunsko 

     Mezi dokumenty a podpůrné materiály používané učiteli patří učební osnovy 

pro občanskou výchovu, sociální a osobní rozvoj, lidská práva, další učebnice a online zdroje. 

Manuály se však od sebe liší a v současné době je vybírá národní komise. 

 

     Slovensko 

     Mezi hlavní kurikulární podpůrný materiál rozvíjející sociální dovednosti patří 

učebnice občasné výchovy.  

 

2.4. Metody výuky 

Všechny partnerské země využívají k naplnění vzdělávacích cílů širokou škálu výukových 

metod. I když tradiční metody výuky jsou stále nejpoužívanější, technologické a sociální 

změny, ke kterým dochází v posledních letech, způsobují, že se ve výuce mnohem častěji 

setkáváme s různými inovativními metodami. Mezi tyto metody nejčastěji patří činnosti 

aktivizující samotné žáky či studenty a pravidelné využívání ICT technologií.  

 

     Česká republika 

     Poslední dotazníkové šetření zaměřené na používání běžných i aktivizačních 

metod a organizačních forem proběhl před 10 lety. Podle zveřejněných výsledků je nejčastěji 

používanou vyučovací metodou vyprávění (vysvětlování), metoda názorně demonstrační, 

práce s učebnicí a samostatná práce žáků. Frontální vyučování tedy stále zaujímá významné 

místo v systému organizačních forem vyučování, jichž se v reálné školní praxi používá. Učitel 

řídí činnost celé třídy plánovitě, soustavně a v určeném čase. Učení žáků probíhá spíše 

samostatně. Nicméně je potřeba podotknout, že 10 let je dlouhá doba a spousta škol a 

zejména pak učitelů se snaží nejrůznějšími inovativními metodami vymanit z tradičního pojetí 

vzdělávání. 

 

     Řecko 

     Mezi nejčastěji používané metody patří skupinová práce, hraní rolí, případová 

studie, analýza textu apod.  



     Maďarsko 

     Primárně jsou ve výuce používány klasické činnosti a metody, nicméně objevuje 

se i snaha tyto metody změnit, proces však bohužel není tak rychlý. Často přepracovaní učitelé 

nemají dostatek času ani energie na uplatňování nových moderních a inovativních metod. 

 

     Itálie 

     Výuka v Itálii je stále založena na klasických aktivitách. V průběhu posledních 

desíti let se však jak vzdělávací systém, tak i učitelé obrací k implementaci inovativních metod, 

laboratorních aktivit, spojování tříd a integraci nových technologií. 

 

     Rumunsko 

     K rozvoji občanských kompetencí jsou nejčastěji používány výukové metody 

jako diskuse, projekty, eseje, hraní rolí, brainstorming, případová studie a rozbory textů. 

 

     Slovensko 

     Mezi hlavní vyučovací metody využívané na rozvoj občanských kompetencí 

lze zařadit diskusi, projektové vyučování, exkurzi, hraní rolí apod. 

 

 

2.5. Použití technologií v procesu výuky a učení 

Používání ICT ve výuce je běžné ve všech partnerských zemích. I když tyto technologie nejsou 

pro studenty cizí, nástroje ICT nejsou součástí každodenní výuky. Potenciál, který ICT nabízí, 

je mnohem vyšší než je jeho skutečné využití učiteli a studenty. Některé země, např. Itálie, 

podporují nejrůznější digitální inovace, jež jsou v souladu s novými směrnicemi vydanými EU.   

 

     Česká republika 

     Využívání ICT ve výuce je v poslední době čím dál častější. Své místo ve 

vzdělávání pravidelně dostávají interaktivní tabule, tablety, chytré telefony apod. Učitelé 

vytváří digitální materiály, které ulehčují výuku, a své náměty sdílejí na nejrůznějších sociálních 

platformách. 

 

 



     Řecko 

     Nástroje ICT byly ve vzdělávacím procesu v Řecku poprvé použity již v roce 1990. 

Hlavním cílem bylo osvojení si nových dovedností v této oblasti, a to jak ze strany učitelů, tak 

i žáků. V současnosti jsou používány především interaktivní tabule, Moodle platformy, 

powepointové prezentace, tablety, výuková videa apod.  

 

     Maďarsko 

     I když Maďarsko patří mezi země, které využívají ICT ve výuce, stále je více než 

50% učitelů, kteří tyto prostředky nevyužívají. Nejčastěji je při výuce používána powerpointová 

prezentace. Pouze 5% učitelů vyučuje prostřednictvím mobilního telefonu. Snahou je tento 

procentuální podíl zlepšit.  

 

     Itálie 

     Na zavádění nových technologií ve vzdělávacím procesu se velkou měrou 

podílel i stát. V roce 2015 byl do vzdělávacího systému implementován Národní plán pro 

digitální školu. Tento plán byl realizovaný i v provincii Trento. Jeho hlavními cíli jsou zlepšení 

dovedností v ICT, vzdělávání učitelů, vytvoření funkce „poradce - digitální expert“ v každé 

škole, rozšíření širokopásmového připojení apod.  

 

     Rumunsko 

     Společnost Eurostat měřila v roce 2014 počet různých počítačových aktivit 

vykonávaných mladými lidmi. Dle dostupných výsledků jen cca 14% adolescentů ve věku 16 až 

19 let používalo počítač pro více než 4 různé činnosti, v porovnání se 41% v rámci zbytku EU. 

Ve studii Microsoft partners in Learning 3 z 5 učitelů a 2 z 5 učících se žáků používají ICT ve 

výuce, a proto je stále velmi aktuální potřeba účinné a časté integrace nástrojů ICT do 

vzdělávacího procesu, stejně jako potřeba odborné přípravy učitelů.  

 

     Slovensko 

     ICT se vyučuje na základní i středoškolské úrovni vzdělávání. Skládá se ze dvou 

částí. První část se týká rozvoje počítačové gramotnosti a druhá používání nástrojů ICT k řešení 

problémů, vyjadřování názorů apod.  

 

 

 

 



2.6. Použití chytrých telefonů v procesu výuky a učení 

Používání chytrých telefonů ve výuce se ve všech partnerských zemích téměř neobjevuje. 

V Řecku, Maďarsku a Slovensku je využívání mobilních telefonů ve výuce zakázané, v Itálii se 

o tom stále vedou diskuse, zbývající partnerské země chytré telefony sice ve výuce aplikují, ale 

ne v příliš velké míře. Jak již bylo zmíněno, nastal digitální věk, postupně se stáváme občany 

digitálního světa a je nevyhnutelné, aby bylo školství otevřené a nakloněné k tomuto nástroji, 

který v životě mladých lidí stále častěji nahrazuje počítače a tablety. 

 

     Česká republika 

     Uplatňování chytrých telefonů ve výuce je v českém prostředí teprve na 

začátku. Učební aplikace vznikají jen velmi pomalu a jejich využívání je stále závislé na 

finančních možnostech škol. 

  

     Řecko 

     Používání mobilních telefonů při výuce je v Řecku zakázané. Otázkou tedy 

zůstává, jak dlouho je tento stav udržitelný, neboť jsme toho názoru, že při vhodném použití 

mohou mobilní telefony poskytnout přístup k rozličným a rozmanitým aktivitám a atraktivním 

vzdělávacím materiálům. 

 

    Maďarsko 

Až doposud byly mobilní telefony ve školách zakázány. Existují však pilotní školy, které  

smartphony ve výuce zkouší aplikovat, procento využití chytrých telefonů je však menší než 

5%, a to především z důvodu počítačové negramotnosti učitelů. 

 

     Itálie 

I když se v Itálii vede diskuse o možnosti využití mobilních telefonů za účelem vzdělávání, 

praxe škol ukazuje, že tato eventualita nestojí v popředí zájmu. Školy nejsou omezeny 

žádnou legislativou a každá z nich může přijat opatření vedoucí ke změně.  

 

     Rumunsko 

     Všeobecně platí, že zavedení smartphonů do výuky je otázkou inovativnosti, 

bohužel však i jisté rozporuplnosti. Před dvěma roky se partnerská škola účastnila projektu 

Erasmus+, který zahrnoval i použití smartphonů ve výuce. Projekt přinesl velmi pozitivní 

zpětnou vazbu. Jeden z učitelů v současnosti píše vědeckou práci, ve které chce prokázat 

účinnost této inovativní metody. 



 

     Slovensko 

     V současnosti je použití mobilních telefonů v procesu výuky na slovenských 

školách zakázáno. 

 

2.7. Využití inovativních metod 

Hledání a využívání inovativních metod ve výuce je předmětem zkoumání didaktik všech 

partnerských zemí. Učitelé vyhledají efektivní a inovativní vyučovací metody, kterými by 

aktivně zapojili studenty do procesu vzdělávání a tím dosáhli požadovaných výsledků. 

Vzdělávací systémy partnerských zemí se snaží do výuky zařazovat úkoly z každodenního 

života, učení se prostřednictvím praktických aktivit, metody kritického myšlení a řešení 

problémů.  

 

     Česká republika 

     Učitelé se učí vytvářet materiály na interaktivní tabuli, k prezentaci využívají 

powerpointové prezentace, vyhledávají vzdělávací aplikace, využívají metody kritického 

myšlení atd.  

 

     Řecko 

     Hraní rolí, projekty, přednášky, brainstorming, etická dilemata a podobné 

metody ulehčují rozvoj požadovaných dovedností a posilují vědomosti žáků.  

 

     Maďarsko 

     Ačkoliv existuje celá řada zajímavých materiálů využívajících inovativní metody, 

je nutné podotknout, že vzhledem k nedostatku času a přetížení učitelů nejsou tyto metody 

široce využívány. 

 

     Itálie 

     Nedávné iniciativy, jejichž úkolem bylo zavedení inovativních metod ve výuce, 
byly přínosné. Studenti pracují v různých laboratořích, využívají např. tzv. převrácenou třídu, 
v rámci které jsou žáci pasováni do role učitelů. V provincii Trento je také široce využíván tzv. 
CLIL, dále kooperativní výuka apod. 

 



     Rumunsko 

     Výuka pomocí spolupráce a mediální analýzy je sice efektivní, ale jen málo 

využívanou inovativní metodou. Jiné inovativní metody jsou používané častěji. Patří k nim 

např. metoda šesti klobouků, simulace demokratického postupu, metoda mozaiky apod.  

     Slovensko 

      Učitelé na Slovensku používají růžné metody rozvoje a stimulace kritického a 

tvořivého myšlení. Např. materiály pro SMART tabule, prezentace PowerPoint a jiné výukové 

aplikace jsou široce využívané na mnohých školách. 

 

2.8. Názory a náměty na rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 

mladých lidí a dospělých jedinců 

Všechny země zapojené do projektu vnímají jako nezbytně nutné navýšit podíl vzdělávacích 

aktivit, které povedou k rozvoji sociálních a občanských kompetencí. Ve stále rozvíjejícím se a 

globalizovanějším světě je upevňování povědomí o společenské odpovědnosti na úrovni 

jedince či celé společnosti prioritou vzdělávání 21. století.    

Česká republika: Otázku společenské odpovědnosti a rozvíjení sociálních 

kompetencí u žáků vnímáme jako velmi důležitý bod a nepostradatelnou součást 

moderního pojetí vzdělávání žáků. 

Řecko: Kompetence a sociální dovednosti je třeba rozvíjet jak u mladých lidí, tak 

u dospělých jedinců. Významnou úlohu na tomto rozvoji sehrává vzdělávací 

systém.  

Maďarsko: Úroveň vědomostí v této problematice je nízká, a proto nejsou 

dovednosti dobře a dostatečně rozvinuty. 

Itálie: Situace v jednotlivých regionech je rozdílná, výrazným ukazatelem úrovně 

osvojených sociálně-občanských dovedností je sociální prostředí dané oblasti.  

Rumunsko: Jako nezbytně nutnou vnímáme potřebu dalšího vzdělávání učitelů, 

neboť oni sami musí nabýt pocitu důležitosti a opodstatněnosti rozvoje 

občanských kompetencí. 

Slovensko: Postupně můžeme vypozorovat postupné zvyšování důležitosti výuky 

občanské výuky, i když byla po dlouhou dobu považována za “vedlejší“ záležitost 

a nebyla jí věnována taková důležitost. 

 

 

 



2.9. Učební materiály týkající se vytváření sociálních a občanských 

kompetencí v digitální éře, formování digitálního občana 

Pojem digitální občanství se objevuje ve vzdělávání jen krátkou chvíli, a proto se ve školách 

nachází velmi málo učebních materiálů. Existují sice mnohé online zdroje, ty však nejsou vždy 

primárně určeny pro didaktické účely. 

Česká republika: V současnosti existuje jen velmi málo publikací zabývajících 

se touto tématikou. 

 Řecko: V publikacích nalezneme zpracovaná jen některá témata 

korespondující s rozvojem sociální odpovědnosti.  

Maďarsko: Do dnešní doby neexistují žádné učební materiály související 

s touto tématikou. Existují sice doktorandské práce, ty se však neuplatňují jako 

učební materiál. 

Itálie: Mezi lety 2007 - 2016 byl za podpory Evropského sociálního fondu 

INDRE vytvořen vzdělávací kurz, jehož cílem byla podpora občanství během 

vyučovacích hodin ve třídě. Materiály jsou proto v italštině. Mezi další možné 

zdroje patří Opensoesione (otevřená soudržnost), Orizzonte scuola 

(horizontální škola). 

Rumunsko: Existuje mnoho samostatných materiálů souvisejících s digitálním 

věkem či občanským vzděláváním, ne vždy však spolu souvisí. Jako další zdroj 

materiálů uvádíme DQSkills. 

Slovensko: Prozatím nejsou k dispozici žádné učební materiály přímo 

související s našimi tématy. Existují odborné publikace, které však nelze 

považovat za učební materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Shrnutí závěrů 

Prostřednictvím analýzy situace v oblasti vzdělávání v partnerských zemích jsme dospěli 

k následujícím závěrům: 

1. Výuka ve školách partnerských zemí probíhá velmi obdobně. Toto zjištění usnadňuje 

další spolupráci všech zúčastněných subjektů na vytváření výukových materiálů.  

2. Téma sociálních a občanských kompetencí v digitálním věku není v současných 

učebních materiálech v žádné z partnerských zemí příliš rozvinuté. Vytvořený 

podpůrný materiál bude tedy důležitým zdrojem informací jak pro studenty, tak i pro 

učitele. 

3. Klasická výuka je ve všech zúčastněných zemí stále široce používanou metodou. 

Vypracované příručky tak mohou být zdrojem informací pro plánování výuky a při práci 

ve výuce.   

4. Ve vzdělávacím procesu se čím dál více využívají nástroje ICT. Pravděpodobně 

nejrozšířenější formou jsou powerpointové prezentace, jejichž úkolem je názorně 

demonstrovat a předkládat probírané učivo.  

5. Výsledky analýzy ukazují, že používání chytrých telefonů ve výuce bude jak inovativní, 

tak atraktivní metodou pro studenty. 

6. Předkládané inovativní metody jsou podobné a známe ve všech partnerských zemích. 

Naše náměty budou tedy snadno realizovatelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Výběr témat projektu 

 

3.1. Návrhy partnerů 

Partneři byli požádáni, aby připravili náměty, témata a vyučovací moduly pro příručku projektu 

SOCIRES. Celkem bylo navrženo 151 témat, což poukazuje na velký zájem o tento projekt. 

Návrhy jsou uvedeny v příloze A anglické verze.   

 

3.2. Shrnutí a výběr návrhů 

Vzhledem k počtu předložených návrhů bylo rozhodnuto o navýšení počtu modulů pro každé 

téma, a to od dvou do tří modulů jak pro 2. stupeň základní školy (11-14 let), tak pro druhou 

úroveň vztahující se na středoškolské vzdělávání (pásmo 15-18 let). Bylo identifikováno 24 

modulů pro základní školy a 24 modulů pro školy střední, celkem 48 modulů. 

V  první fázi výběru bylo navrženo celkem 10 témat x 3 moduly x 2 věkové skupiny. To je 

dohromady 60 modulů. Z nich bylo vybráno 8 témat, jejichž důležitost potvrdili svým výběrem 

v dotaznících učitelé i žáci. Z toho vyplývá, že 2 témata, která se zdála být nejméně důležitá, 

byla odstraněna.  

Mezi deset původně navržených témat patřili: 

 

Základní škola (12-14 let) 

1. Digitální věk 

a) digitální technologie; 

b) charakteristika komunikace; 

c) rodiče a děti: generace X a generace Z. 

2. Práva a povinnosti v digitálním věku 

a) odpovědnost, práva a povinnosti; 

b) rovnováha mezi právem a povinnostmi; 

c) priorita práv a povinností. 

3. Společnost, soudržnost a solidarita v digitálním věku 

a) soudržnost; 

b) solidarita; 

c) různorodost a tolerance. 

 



4. Občané a společnost 

a) empatie, flexibilita a přizpůsobivost; 

b) přijetí odpovědnosti; 

c) účast a zapojení se.  

5. Soužití v digitálním věku 

a) spolupráce a týmová práce; 

b) schopnost komunikovat přiměřeně, efektivně a s respektem;  

c) schopnost bránit svá práva, zájmy a potřeby. 

6. Hromadné sdělovací prostředky a veřejné mínění v digitálním věku 

a) charakteristika médií a jejich vliv; 

b) mediální gramotnost;  

c) virtuální společnost, alternativní realita. 

7. Zdravá digitální společnost 

a) charakteristika společnosti; 

b) morálka a etika; 

c) rozvoj digitální společnosti. 

8. Sociální odpovědnost v buducnosti 

a) trvale udržitelný rozvoj; 

b) ochrana životního prostředí; 

c) boj s klimatickými změnami. 

9. Osobní sociální vývoj 

a) sebevědomí a sociální gramotnost; 

b) znalost potřeb a zájmů; 

c) rozdíly mezi motivací a manipulací. 

10. Liberalismus v digitální éře 

a) liberalismus; 

b) kontrola a rovnováha; 

c) rozdělení moci. 

 



Střední škola (15-18 let) 

1. Informační společnost 

a) charakteristika a struktura společnosti; 

b) digitální věk; 

c) roztříštěnost společnosti. 

2. Od znalostí ke gramotnosti specifických pro digitální věk 

a) znalosti a kompetence; 

b) gramotnost v digitálním věku; 

c) digitální kompetence. 

3. Kritické myšlení v digitálním věku 

a) mediální gramotnost; fakta versus názory; svoboda projevu; 

b) kritické myšlení a sebepoznání; 

c) kritické myšlení a svět. 

4. Rozhodovaní a řešeni problémů v digitálním věku 

a) rozhodovaní, řešení problémů; 

b) schopnost vyřešit a urovnávat konflikt; 

c) řešení problémů - motor rozvoje. 

5. Emoční inteligence v digitálním věku 

a) emoční inteligence; 

b) komunikace mezi lidmi a elektronická komunikace v digitálním věku; 

c) motivace a manipulace. 

6. Pochopení globálních problémů v digitálním věku 

a) svět dříve a nyní; 

b) globální digitální společnost; 

c) občanství a globální postoje. 

7. Lidská důstojnost a lidské práva v digitálním věku 

a) respektovaní rozmanitosti, tolerance; 

b) osobní, skupinové a národní hodnoty; 

c) evropské hodnoty, globální hodnoty. 



8. Interkulturní kompetence v digitálním věku 

a) kulturní rozmanitost dříve a nyní; 

b) porozumění mezi kulturami; 

c) boj proti rasismu, nesnášenlivosti a xenofobii. 

9. Demokracie, spravedlivost, poctivost, rovnost a právo v digitálním věku 

a) demokracie, kontrola a rovnováha; 

b) spravedlivost a poctivost; 

c) úloha zákonů. 

10. Sociální odpovědnost občanů v digitálním věku 

a) sociální odpovědnost občanů; 

b) sociální odpovědnost podniků; 

c) sociální odpovědnost společnosti. 

 

3.3. Popis témat a modulů 

(kompletní verze modulů a koncepcí naleznete v anglické verzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodika aplikovaná pro výběr témat 

 

4.1. Respondenti: studenti a učitelé 

Při dotazníkovém šetření zjištující preferenci témat byli dotazováni učitelé a studenti dvou 

věkových skupin: 12-14 let a 15-18 let. Primárním cílem bylo zjistit, zda se názory studentů a 

učitelů liší, či nikoliv. I když záleželo především na názorech učitelů, v případě zjištění 

výrazných rozdílů by bylo nutné využít jiné metody výběru témat. Výsledek byl však 

přesvědčivý: mezi učiteli i žáky je dobrá korelace. 

Dotazník naleznete v příloze C v plné anglické verzi.   

 

4.2. Hodnocení důležitosti témat; výsledky jejich preferencí 

v uskutečněném průzkumu 

 

Na výběr témat se použila matice preferencí (lze najít v příloze B - v plné anglické verzi). 

Během testování byly řešeny i tyto problémy: 

1. Někteří učitelé, stejně jako studenti, nerozuměli tomu, jak matici vyplnit, nebo nebyli 

dostatečně pozorní. 

2. Některé odpovědi studentů byly zkopírovány. 

3. Některé dotazníky byly nedokončeny.  

Kvůli těmto problémům můžeme s poměrně dobrou pravděpodobností konstatovat, že méně 

důležitá témata pro obě věkové skupiny jsou: 

12 – 14 let: Liberalismus v digitální éře; Občané a společnost. 

15 – 18 let: Sociální odpovědnost občanů v digitálním věku; Interkulturní kompetence 

v digitálním věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Shrnutí výsledků 

5.1. Hodnocení výsledků průzkumu 

I přes vzniklé problémy můžeme konstatovat, že: 

1. Mezi názory partnerů panuje velmi dobrá korelace. Partneři projektu tak mohou 

vytvořit vhodné, cenné a užitečné materiály jak pro všechny zúčastněné země, tak pro 

další země EU. 

2. Názory všech partnerů jsou relevantní ve vztahu k výběru témat. Odstranění výše 

uvedených témat proběhlo se souhlasem všech partnerů podílejících se na projektu. 

3. Při výběru nejdůležitějších témat korespondují názory učitelů s názory studentů. 

4. Dotazníky ověřily znalost témat jak ze strany učitelů, tak i žáků. Průměrný počet 

odpovědí ukázal, že výsledky konkrétních témat se mezi jednotlivými partnerskými 

zeměmi překrývají, což naznačuje dobrou úroveň obeznámení se s vybranými tématy. 

5. Příliš vysoké nebo naopak nízké skóre některých témat vedlo ke změně stanovených 

modulů:  

a. 12 – 14 let 

- Modul „Schopnost komunikovat přiměřeně, efektivně a s respektem“ byl 

nahrazen modulem „Rozdělení pravomocí“ 

- Modul „Znalost potřeb a zájmů“ byl nahrazený modulem "Empatie, 

flexibilita a přizpůsobivost" 

 

b. 15 – 18 let 

- Modul „Občanství a globální postoje“ byl nahrazen modulem „Boj proti 

rasismu, nesnášenlivosti a xenofobii“. 

Všechny ostatní moduly zůstaly nezměněné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Seznam závěrečných témat a modulů (podmodulů) 

Druhý stupeň základní školy (12-14 let) 

1. Funkce digitálního věku 

a) digitální technologie; 

b) charakteristika komunikace v digitálním věku; 

c) rodiče a děti v digitálním věku. 

 

2. Práva a povinnosti v digitálním věku 

a) odpovědnost, práva a povinnosti; 

b) rovnováha mezi právem a povinnostmi; 

c) priorita práv a povinností. 

 

3. Společnost, soudržnost a solidarita v digitálním věku 

a) soudržnost v digitálním věku; 

b) solidarita v digitálním věku; 

c) různorodost a tolerance v digitálním věku. 

 

4. Soužití v digitálním věku 

a) spolupráce a týmová práce; 

b) rozdělení pravomocí; 

c) schopnost bránit svá práva, zájmy a potřeby. 

 

5. Hromadné sdělovací prostředky a veřejné mínění v digitálním věku 

a) charakteristiky médií a jejich vliv; 

b) mediální gramotnost; 

c) virtuální společnost, alternativní realita. 

 

 



 

6. Zdravá digitální společnost 

a) charakteristika společnosti; 

b) morálka a etika; 

c) rozvoj digitální společnosti. 

 

7. Sociální odpovědnost v budoucnosti 

a) trvale udržitelný rozvoj společnosti; 

b) ochrana životního prostředí; 

c) boj s klimatickými změnami. 

 

8. Osobní sociální vývoj v digitálním věku 

a) sebevědomí a sociální gramotnost 

b) empatie, flexibilita a přizpůsobivost v digitálním věku 

c) rozdíly mezi motivací a manipulací. 

 

Střední škola (15-18 let) 

1. Informační společnost 

a) charakteristika a struktura společnosti; 

b) digitální věk; 

c) roztříštěnost společnosti. 

 

2. Od znalostí ke gramotnosti specifických pro digitální věk 

a) znalosti a kompetence;  

b) gramotnost v digitálním věku; 

c) digitální kompetence. 

 

 

 



3. Kritické myšleni v digitálním věku 

a) mediální gramotnost; fakta versus názory; svoboda projevu; 

b) kritické myšlení a sebepoznání; 

c) kritické myšleni a svět.  

 

4. Rozhodovaní a řešení problémů v digitálním věku 

a) rozhodovaní, řešení problémů; 

b) schopnost vyřešit a urovnávat konflikt; 

c) řešení problémů - motor rozvoje. 

 

5. Emoční inteligence v digitálním věku 

a) emoční inteligence; 

b) komunikace mezi lidmi a elektronická komunikace v digitálním věku; 

c) motivace a manipulace. 

 

6. Pochopení globálních problémů v digitálním věku 

a) svět dříve a nyní; 

b) globální digitální společnost; 

c) boj proti rasismu, nesnášenlivosti a xenofobii. 

 

7. Lidská důstojnost a lidská práva v digitálním věku 

a) respektovaní rozmanitosti; tolerance; 

b) osobní, skupinové a národní hodnoty; 

c. evropské hodnoty, globální hodnoty. 

 

8. Demokracie, spravedlnost, poctivost, rovnost a právo v digitálním věku 

a) demokracie, kontrola a rovnováha; 

b) spravedlnost a poctivost; 

c) úloha zákonů v digitálním věku. 



6. Didaktické a metodické úvahy 

6.1. Navrhovaná metodika 

Výsledky průzkumu realizovaného partnery projektu bylo zjištěno, že i přes snahu více 

začleňovat do výuky inovativní metody a nástroje ICT, je nejčastěji používanou metodou 

klasická frontální metoda. 

Učební materiály navržené projektovým týmem proto musí splňovat tyto tři aspekty: 

 možnost využití v klasickém vyučování; 

 vytvoření elektronické verze vyučovaného obsahu; 

 podpora učitelů ve využívání inovativních metod. 

 

V rámci projektu bude vytvořena příručka obsahující témata a podtémata pro každou věkovou 

skupinu. Vzhledem k novosti některých témat bude vypracována také metodická příručka pro 

učitele. 

Jednotlivé moduly by se poté měly vyučovat v jedné vyučovací hodině (45-50 minut). Z obavy 

zahlcení  žáků/studentů fakty nebude text delší než 3 strany formátu A4 (plus obrázky, grafy, 

apod.) Každý modul musí obsahovat 5 kontrolních otázek. Studenti by měli být na základě 

obsahu jednotlivých modulů schopni odpovědět na tyto otázky. Kontrolní otázky budou taktéž 

použité pro aplikace v chytrém telefonu. 

Navíc mohou být přidány texty, jejichž četba a studium nebudou striktně vyžadovány.  Tento 

text by však neměl být delší než jedna stránka formátu A4. Písemné materiály musí být 

nejméně z 95% původní, jiné zdroje, s výjimkou definicí - nejsou povolené. 

Elektronická verze písemných materiálů bude vytvořena pomocí programu PowerPoint. 

Jednotlivé snímky budou navrženy pouze v anglickém jazyce, nebudou obsahovat příliš textu, 

mohou být do nich vložena videa, animace apod.  

 

6.2. Nestandartní metody - návrhy 

Inovativní metody jsou čím dál více využívané při výuce v partnerských zemích. Jejich 

hlavním cílem je motivace žáka, atraktivita učeného materiálu a zapojení žáka do 

vyučovacího procesu. Každá taková metoda by měla být ve vzdělávání podporována. 

 

Zapojení žáků do procesu vyučování a učení bude rozdělené do dvou kategorií: 

 Individuální aktivity 

 Skupinové aktivity (ve větší míře) 

 

 



Navrhují se tyto metody: 

 Individuální a osobní prezentace daného tématu; 

 Individuální zpracovaní eseje na dané téma; 

 Diskuse v pracovní skupině;   

 Hraní rolí;  

 Brainstorming; 

 Simulace procesu;  

 Případové studie; 

 Řešení problémů; 

 Jakákoliv jiná metoda vhodná pro danou třídu a téma projektu. 

 

6.3. Projektová výuka 

Partneři budou také rozvíjet konkrétní metodiku nejrůznějších projektu. Jejich struktura a 

obsah budou formou jednoduchých návrhů pro práci ve třídě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Použití dalších podpůrných materiálů 

 

7.1. Písemné materiály 

Písemné materiály budou vytvořeny ve dvou typech: 

 příručky (učebnice) určené pro studenty s tištěnými materiály, které mohou děti číst, 

viz kritéria uvedená v bodě 6. 1; 

 podpůrné materiály učitelů (TSM), užitečné pro hlubší pochopení modulu, neboť 

budou obsahovat další vysvětlení a materiály. Na rozdíl od učebnic nebudou mít 

kvantitativní limity (více informací viz kapitola 8.). 

Je důležité zdůraznit, že všechna témata vytvořená pro obě věkové skupiny jsou na sobě 

nezávislá, takže učitel si může svobodně vybrat, kdy a které téma vybere. Naopak moduly, ve 

kterých jsou jednotlivá témata formulována, jsou úzce spojeny relevantními aspekty tématu. 

Pro každý jazyk partnerských zemí bude zpracován přehled písemných materiálů. 

 

7.2. Elektronická verze 

Obsah prezentace v programu PowerPoint bude kopírovat písemné materiály, i když není 

vyloučeno použití dodatečných informací, které mohou vyučujícímu i žákům ulehčit výuku 

daného tématu. Všechny snímky budou zaznamenány i v podpůrných materiálech pro učitele, 

které mohou vyučující využít i k různým osobním poznámkám k tématu. Mimo to budou 

všechny prezentace i příručky pro studenty vloženy na CD disk, který bude součástí každé 

učebnice. Pokud se partner rozhodne, může přidat další relevantní elektronický zdroj 

(například video z YouTube). Stejně tak jako jsou částečně samostatné moduly, jsou 

samostatné i navrhované prezentace. Některé snímky bude tedy možné vyměnit. Jazykem 

prezentací zůstává angličtina, proto budou ve velké míře spíše použity obrazové materiály, 

grafy, diagramy než kvantum písemného textu. 

 

7.3. Verze pro mobilní telefony – aplikace pro smartphony 

Používání chytrých telefonů v partnerských zemích je stejně jako v celé Evropě spíše novinkou. 

Je však známo, že mimo vyučování tráví studenti používáním chytrých telefonů nesmírně velké 

množství času. V některých zemích je však použití mobilních telefonů ve výuce zakázáno. Jsme 

přesvědčení, že zákaz jejich používání má za následek mnoho negativního a i my bychom se 

neměli snažit zastavit to, co zastavit nelze, protože studenti jsou již zvyklí na výměnu informací 

a myšlenek prostřednictvím mobilních telefonů. 

I když to není podloženo statistickým šetřením, věříme, že téměř všichni studenti mají možnost 

přístupu k mobilnímu telefonu. Každoročně je prodáno cca 1,5 miliardy mobilů a velká většina 

z nich jsou smartphony. Věříme, že téměř každý student má dnes přístup jak k chytrým 

telefonům, tak k používání internetu, Facebooku a jiných sociálních sítí přímo ve svém mobilu. 



Charakteristickým rysem tohoto zařízení je fakt, že jsou používány konkrétní jednotlivou 

osobou. Při vývoji verze pro smartphony musíme tedy brát v potaz i tento aspekt. Další 

vlastností je prakticky nepřetržitá využitelnost kdykoliv a kdekoliv, nicméně musíme brát ohled 

na množství a délku textu. Moduly pro smartphony budou krátké a lehce čitelné, s jasnými 

požadavky na krátké odpovědi. 

Vyvíjet novou aplikaci pro mobilní telefony by bylo nad časové možnosti a rozsah projektu, 

proto projektový tým zvolil k danému účelu již existující aplikaci. Bylo rozhodnuto a použití 

aplikace Socrative, kde je možné vytvoření otázek s jednou odpovědí, více odpověďmi, 

odpovědi typu ANO/NE, otázky typu pravda x lež, apod. 

Pro každý modul tedy vypracujeme: 

 10 otázek s vícero odpověďmi - 3 možné odpovědi, ze kterých bude pouze jedna 

správná; hodnocení bude vykonáno automaticky; 

 5 otázky typu ANO/NE;  hodnocení bude vykonáno automaticky; 

 5 otázek typu TRUE/FALSE (pravda/lež) hodnocení bude vykonáno automaticky; 

 5 otevřených otázek; hodnocení vykoná učitel. 

Prostřednictvím této aplikace bude vyvinuto 25 otázek na jeden modul. Celkem tedy 8x3x25 

= 600 kontrolních otázek, pomocí kterých budou učitelé posuzovat vědomosti z daných 

témat. Odpovědi budou zahrnuté v národní verzi materiálů vyvíjených partnery. 

 

8. Příručka pro učitele 

Jak ukázaly výsledky dotazníkového šetření, i pro učitele nebyla všechna témata dostatečně 

známá. Proto bylo rozhodnuto vytvořit podpůrné materiály pro vyučující, aby oni sami lépe 

pochopili probíraná témata.  

1. Příručka bude vycházet z témat a podtémat v učebnici pro žáky. 

2. Pro obě skupiny žáků/ studentů (12 – 14 let; 15 – 18 let) bude vytvořena samostatná 

podpůrná příručka. 

3. Množství informací, materiálů není omezen. 

4. Příručka bude obsahovat podpůrný systém, do kterého bude možno vkládat texty 

z různých dokumentů nebo zákonů s odkazem na zdroj. 

5. Příručka bude obsahovat odpovědi na kontrolní otázky. 

6. Příručka by měla zahrnovat všechny snímky prezentací pro všechny moduly. Umožní 

tak učiteli vytvářet si poznámky. 

7. Příručka by měla obsahovat otázky týkající se aplikace Socrative a jejich odpovědi. 

8. Příručka by měla obsahovat pokyny týkající se strategické hry navrhované projektovým 

týmem. 

9. Příručka by měla obsahovat příklady projektových lekcí pro každý modul. 

10. Příručka by měla také obsahovat seznam použitých, ale i doporučených zdrojů. 

 



9. Další náměty 

Učební materiály budou v angličtině. Pro ulehčení práce učitelů však partneři připraví varianty 

také v národním jazyku. Nemusí to být nevyhnutelně přesný překlad. K dispozici budou kratší 

varianty.   

1. Národní verze mohou obsahovat určité části nezbytné pro výuku modulu, které nejsou 

v angličtině. 

2. Z důvodu lepší kompatibility se vzdělávacími potřebami jednotlivých partnerských 

zemí bude moci každý partner upravit obrazový aparát (grafy, ilustrace, fotografie).  

3. V národních verzích nebude nutné přidávat grafy, obrázky nebo jiné části z anglické 

verze, lze na ně jednoduše odkazovat. 

4. Kontrolní otázky by měly být přeloženy do národních jazyků. 

5. Elektronická verze zůstane v jazyce anglickém. 

6. Materiály pro smartphony budou taktéž přeloženy. 

7. Za varianty v národním jazyce nesou odpovědnost jednotliví partneři projektu 

(příprava, tisk atd.). 

 

PŘÍLOHA A - Seznam témat navržených původně všemi partnery (viz plná anglická verze) 

PŘÍLOHA B - Preferenční matice (viz plná anglická verze) 

PŘÍLOHA C - Použité dotazníky (viz plná anglická verze) 

PŘÍLOHA D - Korelace (viz plná anglická verze) 

PŘÍLOHA E - PowerPoint v porovnání s jinými prezentacemi (viz plná anglická verze) 

DODATEK F - Porovnání aplikací na smartphonech (viz plná anglická verze). 


