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ako na participujúceho, aktívneho občanaako na participujúceho, aktívneho občana??

Na občanoch záleží, 20.7.2021



Metodický materiál pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na školách



Aký je cieľ metodickej príručky?Aký je cieľ metodickej príručky?

participácia a partnerský dialóg s deťmi a mladými ľuďmi, a teda aj s ich rodičmi,participácia a partnerský dialóg s deťmi a mladými ľuďmi, a teda aj s ich rodičmi,

zzložitosť tvorby verejných politík a ich vplyv na každodenný život,ložitosť tvorby verejných politík a ich vplyv na každodenný život,  

viditeľné výsledky v reálnom prostredí školy, obce, mesta či kraja,viditeľné výsledky v reálnom prostredí školy, obce, mesta či kraja,

rozvoj demokratických občianskych kompetencií detí a mladých ľudí.rozvoj demokratických občianskych kompetencií detí a mladých ľudí.  



Február 2019, Trenčín



V čom je jedinečná?V čom je jedinečná?

gamifikácia ako nový trend vo vzdelávaní,gamifikácia ako nový trend vo vzdelávaní,  

inovatívne zážitkové a interaktívne metódy,inovatívne zážitkové a interaktívne metódy,  

dôraz na dôraz na reflexiu a diskusiu,reflexiu a diskusiu,

plná prispôsobivosť témam každodenného života detí a mladých ľudí a samospráv.plná prispôsobivosť témam každodenného života detí a mladých ľudí a samospráv.



Február 2019, Trenčín



Čo v nej možno nájsť?Čo v nej možno nájsť?

5 originálnych autorských aktivít od lektorského tímu Inštitútu pre aktívne občianstvo,5 originálnych autorských aktivít od lektorského tímu Inštitútu pre aktívne občianstvo,  

množstvo energizérov a trikov na voliteľné a doplnkové úlohy,množstvo energizérov a trikov na voliteľné a doplnkové úlohy,

zznenie otázok na vedenie reflexie a diskusie,nenie otázok na vedenie reflexie a diskusie,  

tipy na domáce úlohy,tipy na domáce úlohy,

pprílohy pripravené na okamžité využitie,rílohy pripravené na okamžité využitie,

návody na participatívne a samostatné riešenie "problémov" školynávody na participatívne a samostatné riešenie "problémov" školy..



Február 2019, Trenčín



Aké hodnoty, postoje a zručnosti pomáha rozvíjať?Aké hodnoty, postoje a zručnosti pomáha rozvíjať?

občianske kompetencie a demokratické hodnoty pre každodenný život,občianske kompetencie a demokratické hodnoty pre každodenný život,  

aargumentačné zručnosti,rgumentačné zručnosti,  

kkritické myslenie, mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s informáciami,ritické myslenie, mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s informáciami,

pprezentačné, kooperatívne a ďalšie životné zručnosti,rezentačné, kooperatívne a ďalšie životné zručnosti,  

kreativitu,kreativitu,

presvedčenie, že každý z nás dokáže meniť veci okolo sebapresvedčenie, že každý z nás dokáže meniť veci okolo seba    k lepšiemu... (v spoluprácik lepšiemu... (v spolupráci

so samosprávou svojej obce, mesta či kraja :) )so samosprávou svojej obce, mesta či kraja :) )



September 2019, Zvolen



Na čo nezabudnúť?Na čo nezabudnúť?

plne sa prispôsobí potrebám žiakov a organizačným možnostiam školy,plne sa prispôsobí potrebám žiakov a organizačným možnostiam školy,  

metodická príručka je voľne dostupná každému pedagógovi,metodická príručka je voľne dostupná každému pedagógovi,

výchova a vzdelávanie detí a mladých ľudí k participácii sú symbolom otvorenosti,výchova a vzdelávanie detí a mladých ľudí k participácii sú symbolom otvorenosti,

zodpovednosti a kvalitného vedenia na úrovni samosprávy,zodpovednosti a kvalitného vedenia na úrovni samosprávy,

niektorí žiaci budú v dospelosti matematikmi, iní lekármi, ale všetci budú niektorí žiaci budú v dospelosti matematikmi, iní lekármi, ale všetci budú občanmiobčanmi..



Nech sa páči, máte nejaké otázky?
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