
 
 
 

                                         

Centrum pro komunitní práci a CEDU Vás zvou dne 3. 11. 2011 na konferenci 
pod názvem  

 

„Ob čané bez občanky aneb demokracie ve škole“ 
 
 
Konference je určena pro širší pedagogickou veřejnost, studenty pedagogických fakult 
a zájemce o problematiku výchovy k občanství. 
 
Témata: Výchova k občanství  na českých školách 
   Možnosti projektové výuky občanských kompetencí 
                      Zapojování občanů do rozhodovacích procesů 
 
Program:  Blok odborných příspěvků 

Panelová diskuse na téma „Jak předávat dětem demokratické hodnoty ve 
školách?“ 

                     Prezentace žákovských projektů 
Slavnostní vyhlášení vítěze projektu Kreativní demokratická škola 

 
Datum:  3. 11. 2011, 10:00 – 14:30 hod 
 
Místo: Západočeské muzeum v Plzni 
 
Zvláštním hostem konference je Ondřej Liška, bývalý ministr školství. 
Pozvání též přijal Petr Čáp, ředitel Centra občanského vzdělávání. 
 
Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno občerstvení a metodické publikace 
k projektu. 
 
Přihlášku na konferenci a aktualizované informace naleznete na www.cpkp.cz .  
Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu olga.dankovicova@cpkp.cz do 27. 10. 2011. 
 
 

Konference je závěrečnou aktivitou projektu Kreativní demokratická škola, který byl podpořen z globálního 
grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
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 „Ob čané bez občanek aneb demokracie ve škole“ 
Program konference 

 
 
9:30 – 10:00  Prezence účastníků 

   Občerstvení (v horním sále) 
 

10:00 – 10:10  Zahájení konference, přivítání   

                                   Centrum pro komunitní práci 
 

10:10 – 11:20  Odborné příspěvky 

   Petr Čáp, ředitel Centra občanského vzdělávání 

   Pavel Kopta, ředitel Masarykovy ZŠ Kdyně 

   Ondřej Liška, bývalý ministr školství 
 

11:20 – 12:00 Panelová diskuse „Jak předávat dětem demokratické hodnoty ve 
školách?“ s výše zmíněnými hosty 

 

12:00 – 12:45  Raut (v horním sále) 
 

12:45 – 14:00  Prezentace žákovských projektů 

   Žáci ze ZŠ Domažlice, Komenského 17: „U Zubřiny“ 

Žáci z Gymnázia Blovice: „Kino Řev“ 

Žáci z Masarykovy ZŠ Kdyně: „Airsoftové hřiště“  

Žáci ze ZŠ Staňkov: „Bezpečný Staňkov“ 

Žáci ze ZŠ a MŠ Velhartice: „Rybník Bušek a jeho okolí“ 
 

14:00 – 14:30  Vyhlášení nejlepšího žákovského projektu,  

ukončení konference 

   Centrum pro komunitní práci 
 

Výstava vítězných žákovských prací k projektu Kreativní demokratická škola je 
k vidění v horním sále, kde bude taktéž probíhat občerstvení. 

 

 


