Já, občan Evropy

BE

Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi
v projektech neformálního vzdělávání

IS
BA

HU

DK

MK

IE

CY

LI

LT

LV

IT
HR
LU

AL

GE

MT

EE

MD
FI

AM
BY

FR

Já, občan Evropy
Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi
v projektech neformálního vzdělávání

Já, občan Evropy

4

Já, občan Evropy

Obsah
Na začátek…

6

Trochu ujasnění: Evropská dimenze a evropské občanství

8

J ak pracovat s evropskou dimenzí v neformálním vzdělávání
i v jednotlivých vzdělávacích projektech

14

Evropská dimenze a rozvoj klíčových kompetencí
pro evropské občanství na příkladu projektu „Sailors on the CitizenShip“

16

Příklady vzdělávacích projektů mládeže pracujících s tématem evropského občanství

20

Vzdělávací metody zaměřené na téma evropského občanství

22

Slovníček pojmů

50

Webografie a bibliografie

54

O autorech

56

5

Já, občan Evropy

Na začátek...

„Chceš ještě knedlík?“, optala se mě babička. „Už
ani ne babi.“ „Tak já přinesu buchty. A mám ti ty
buchty posypat cukrem?“ „To je dobrý!“ A slyším,
jak babička v kuchyni otevírá balení cukru. „Tak,
tady máš. A vo čem to teď přednášíš na tej škole?“ Já nepřednáším babi, školím, a ne na škole,
ale na školeních, a to je většinou v nějakým mládežnickým klubu, penzionu nebo hotelu.“ „A vo
čem teda?“ „Naposledy o evropském občanství.“
„O čem?“ V tu chvíli už jsem věděl, že jsem si pěkně
naběhl. „No, evropský občanství“, zamrmlal jsem.
„A co to je?“ „No, no... to je babi vo…, no, jak bych
ti to řekl. Vo tom, že být občanem je víc, než jen volit.“ „Jo, no, jo, no. A co je to víc? To jako v tý unii?“
„No tak nějak babi, jako aby se lidi potkávali, no
a dělali něco dohromady.“ „Tak tady máš ty knedlíky“, přihodila je ke svíčkové na můj talíř. „Vždyť
jsem ti říkal, že už nechci.“ „Jen jez, až tlustý budou
hubený, tak hubený budou studený. Tak ti nevím,
vo čem to mluvíš. Vy mladý máte už jinej svět. A je
to k něčemu dobrý?“ „No určitě, babi. Svět je už
dneska tak propojenej, že nějak se v Evropě musíme dohodnout.“ „No jo, to jo. Hlavně, když tě to
baví, já ti ještě přinesu ty buchty.“ Seděl jsem dívaje se, jak plyne Labe, a byl jsem úplně zpocený
přemýšlením, o čem to vlastně vůbec školím a jak
to jednoduše vysvětlit.
Nemůžu teď s Vámi mluvit tak, jako se svojí babičkou. Ani nevím, kdo jste a proč a jak se tato publikace dostala do Vašich rukou. Takže se můžu jen
ptát a podělit se s Vámi o zkušenosti, které mi byly
předány od jiných nebo které jsem během práce
s tématy evropského občanství a evropské dimenze získal.
Proč tedy tuto publikaci teď zrovna držíte v rukou?
Co čekáte, že se dozvíte? A k čemu Vám tyto vědomosti budou? Už jste si odpověděli?
Tak si pojďme odpovědět na nejdůležitější otázky
ohledně vzniku této publikace.
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Co?

Právě si čtete v publikaci „Já, občan Evropy – Jak
na evropské občanství a evropskou dimenzi
v projektech neformálního vzdělávání“, která
vznikla s cílem přispět ke zkvalitnění projektů
neformálního vzdělávání, blíže ujasnit téma
evropského občanství a evropské dimenze
ve vzdělávání a nabídnout metody pro práci
s danými tématy. Tato publikace je vydávána
v rámci edice „JEŽURA – Jednoduchá brožura“.
Jednoduché brožury by měly sloužit především
ke zkvalitnění vašich projektů neformálního
vzdělávání a být vaší pomocnou rukou při vy
tváření, realizaci a vyhodnocování projektů. „Já,
občan Evropy“ vychází jako první „JEŽURA“ své
ho druhu a bude následována tématem vyhod
nocování v projektech neformálního vzdělávání
a později dalšími tématy.

Proč?

Publikace vznikla za podpory České národní
agentury Mládež a vzdělávacího programu
Evropské unie Mládež v akci. Evropské občan
ství je stálou prioritou programu Mládež v akci,
jakož i dalších vzdělávacích programů evrop
ských institucí. Žadatelé o grant, realizátoři pro
jektů, jejich účastníci a další lidé, kteří se do pro
jektů zapojují, skloňují slovní spojení „evropské
občanství“ v mnoha pádech, přitom však každý
hledá, co by to přesně mohlo znamenat a jak
s tímto tématem pracovat. Při psaní vzděláva
cích projektů se ve formulářích žádostí také ob
jevuje „evropská dimenze“ projektu. I zde, tedy
jak v obsahu žádostí, tak při realizaci projektů,
mládež a pracovníci s mládeží často tápou, o co
že se vlastně jedná. Z těchto důvodů jsme se
rozhodli vytvořit publikaci „Já, občan Evropy –
Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi
v projektech neformálního vzdělávání“, jejímž
cílem je především pomoci žadatelům, orga
nizátorům i účastníkům projektů v uchopení
tohoto nelehkého tématu a zároveň pomoci
s jeho přirozenou integrací do programu bě
hem probíhajících projektů.

Pro koho?

Pokud jste ten/ta, kdo chce vytvořit projekt
v rámci programu Mládež v akci, anebo ten/
ta, kdo právě připravuje nebo realizuje projekt
neformálního vzdělávání, a chcete si ujasnit, jak
to je s evropskou dimenzí a evropským občan
stvím, určitě se vám vyplatí číst dále!
Jestliže vás zajímá evropská dimenze a evrop
ské občanství jako téma, můžete si blíže ujasnit
koncepty obou sousloví.
Pokud hledáte vzdělávací metody, které rozvíjí
občanské nebo mediální dovednosti, jste také
na správné adrese.

Co zde najdu?

Publikace nabízí pohled do procesu, který vedl
ke vzniku evropské dimenze ve vzdělávání a ev
ropského občanství, a představení několika
konceptů obou témat. Dále nabízí návod, jak je
možné s evropskou dimenzí pracovat ve vašich
projektech, včetně ukázek rozvoje klíčových
kompetencí pro Evropu a příkladů konkrét
ních projektů. Pro ujasnění termínů vznikl také
slovníček základních pojmů. „JEŽURA“ nabízí
i deset metod, které můžete použít ve svých
projektech. V neposlední řadě tu najdete také
odkazy na webovou stránku JEŽURY – Já, občan
Evropy, kde můžete nalézt další zdroje k tomu
to tématu.
Pojďme se teď vrátit na začátek. Co čekáte, že se
v brožuře dozvíte? A k čemu vám to bude?
Tak co, je v ní něco pro vás? Ne? Pak neztrácejte
čas a vezměte si do ruky jinou publikaci. Život
je moc krátký na to ztrácet čas. Pokud cítíte, že
číst dále může být „dobrej nápad“, tak se spolu
pojďme vydat na cestu evropským občanstvím
a evropskou dimenzí.
Ondřej Lochman
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Trochu ujasnění:
Evropská dimenze
a evropské občanství
Evropská dimenze (někdy se hovoří o evrop
ském rozměru) a evropské občanství nás v pro
gramu Mládež v akci „pronásledují“ na mnoha
místech realizace projektu. Evropské občanství
je stálou prioritou programu a evropská dimen
ze jednou z částí žádosti. Co ale vlastně oba ter
míny znamenají? Odkud se vzaly? Proč nám na
první pohled tak málo říkají? Proč nejsou snad
no srozumitelné? Tak o těchto otázkách se teď
pojďme spolu pobavit.
Na začátek si vezměte papír. Rozdělte si ho na 2
sloupce a napište do jednoho evropská dimen
ze a do druhého evropské občanství. A pište
cokoliv, co vás k jednomu i druhému slovnímu
spojení napadne.
Máte hotovo? Tak se spolu pojďme nejprve po
dívat na evropskou dimenzi.
Evropská dimenze ve vzdělávání vznikala po
stupně, paralelně s integrací, která v Evropě
probíhala a stále probíhá. K tomu, abychom se
dnes o ní mohli spolu „bavit“, se v Evropě muse
lo odehrát mnoho událostí . Ty základní se dají
shrnout do čtyř „kořenů“ evropské dimenze:
	Význam národního státu zeslábl – V deva
tenáctém století prožívaly národy v Evropě
velká obrození, která vedla k jejich samostat
nosti. S nadšením při vytváření států a obdi
vováním svého národa přišla ale také myš
lenka, že někteří jsou lepší něž jiní, a to vedlo
Evropu do 2. světové války (a částečně i do
první). Se zničujícím výsledkem 2. světové
války také Evropa získala zkušenost, že orien
tovat se na nacionalismus vede k destrukci.
	Integrace západních států v Evropě – De
vastace, kterou Evropa prošla během 2. svě
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tové války, vedla také k nastartování evrop
ské integrace v západní Evropě. Ta oficiálně
začala 9. května 1950 Schumanovou dekla
rací vedoucí k založení Evropského společen
ství uhlí a oceli.
	Potřeba postkomunistických států být
opět součástí Evropy vedla po pádu berlín
ské zdi k další integraci a propojování národ
ních společenství.
	Migrace v Evropě a do Evropy se zvýšila
paralelně se zvyšováním životní úrovně v Ev
ropě a s otevíráním hranic mezi evropskými
státy.
Když si tedy uvědomíme, že státy v Evropě chtě
jí spolupracovat (z důvodu potřeby přežít nebo
na situaci vydělat) a že se díky popsaným „koře
nům“ v Evropě vytvořila jedna velká komunita,
která se navzájem ovlivňuje kulturně, ekono
micky, sociálně či environmentálně, zjistíme, že
je potřebné začít s tímto složitým spletencem
vzájemného propojování a ovlivňování nějak
pracovat.
V politických dokumentech, jako jsou rezoluce,
deklarace a smlouvy, se evropská dimenze ob
jevuje již od roku 1976, kdy se v rezoluci evrop
ského společenství píše o tom, že školy mají učit
předměty s důrazem na evropské souvislosti.
Až dodnes mají další dokumenty podobný ná
dech – tedy, že evropská dimenze ve vzdělávání
znamená propojování, výměnu, učení se cizím
jazykům, studijní návštěvy, propojování vzdě
lávacích systémů, učení se navzájem o různých
evropských kulturách atp.
Pojďme se tedy spolu alespoň shodnout na
tom, že evropská dimenze je jakási červená niť,
která prochází vzděláváním. Dále nám už může
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pomoci Margaret Shennan, která v roce 1991
definovala evropskou dimenzi jako komplex
času, prostoru a kultury, ve kterém se učíme.
A co se učíme? Učení se dá rozdělit na tři klíčové
kompetence, tedy znalosti, schopnosti (nebo

dovednosti, jestli chcete), a postoje a hodnoty.
Učíme se znalosti „o Evropě“, schopnosti „pro
život v Evropě“ a utváříme si postoje učením
„prostřednictvím Evropy“. Když si to spolu na
kreslíme, mohlo by to vypadat asi takto:

Učení
pro život
v Evropě

Učení
o
Evropě

Dovednosti

Znalosti

Čas

Evropa

Prostor

Kultura

Postoje a hodnoty

Učení
prostřednictvím
Evropy
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Důležité je, že vše, co je na tomto obrázku na
psáno, se mění. Tak jako se mění Evropa v čase
i prostoru, tak se mění její kultury, a tedy i její
společnost. Proto je potřebné měnit i to, co se
učíme tak, abychom na tyto změny mohli rea
govat. Evropská dimenze ve vzdělávání je tedy
určitý přístup k tomu, jak poznáváme svět ko
lem nás. O tom, jak s evropskou dimenzí pra
covat ve vašich projektech, se dočtete v další
kapitole.
Vraťme se teď ale ještě na začátek a pojďme se
podívat na to, co jste si napsali k evropské di
menzi. Zkuste si nyní propojit to, co jste napsali,
s kořeny evropské dimenze a s konceptem času,
prostoru a kultury.
Povedlo se? Ne? Pokud ne, tak si zkuste znovu
na papír napsat, co vás k evropské dimenzi na
padne nyní, určitě se vám to teď povede!
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A jak je to s evropským občanstvím?

Pojďme si toto sousloví nejprve rozdělit na Ev
ropu a občanství. První otázka tedy zní: Co je
Evropa? Zkuste si teď opakovaně říkat „Evropa
je …“ a doplňovat, co vás napadne.
Máte hotovo? Kolik různých věcí vás napadlo?
Teď si zkuste vytvořit jen jednu definici Evropy.
Máte? A myslíte si, že by někdo jiný v jiné části
Evropy (nebo světa) definoval Evropu stejně?
Nebo někdo žijící např. v 16. století?
Evropa se mění v čase i v prostoru. To, kde končí
a začíná její území, je sporné. Kde je její střed
taktéž. Že je Evropa starým kontinentem? A Af
rika vznikla později? Že evropské hodnoty jsou
založené na respektování lidských práv a de
mokracii? A například habsburská monarchie
taková byla? Rusko takové je? Základ Evropy
jsou křesťanské hodnoty? Chceme tedy tvrdit,
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že pro Severní Ameriku jsou základem také,
i když tam křesťanství před 500 lety nikdo ne
znal? A co uděláme s miliony dnešních „ateistů“
nebo s těmi, které oslovila jiná víra?
Tato a další tvrzení a fakta jsou výsledkem toho,
že pokud mluvíme o Evropě s někým jiným,
myslíme většinou jinou Evropu než ten druhý,
a to jak zeměpisně, tak i obsahově.
Druhou částí sousloví je „občanství“. Myslíte si,
že Karel IV. byl občanem? Byl Bedřich Smetana
občanem? Jaká je vaše odpověď?
Občanství je vynálezem člověka. Byly tu doby, kdy
občanství vůbec neexistovalo. Karel IV. ani Bedřich
Smetana se nejspíše občany nenazývali, ale niko
mu to příliš nevadilo. Dnes by pro nás bylo těžké
a možná i nepředstavitelné si připustit, že nejsme
občany nějaké země (a přitom v Evropě najde
me desetitisíce takových případů, jako například
někteří rusky mluvící obyvatelé Litvy). Občanství
nám dnes dává práva a povinnosti, ale i pocit sou
náležitosti s určitou skupinou lidí a s určitou zemí.
Definovat občanství je ale nesmírně těžké, neboť
každá země má svou vlastní zkušenost s tím, co
občanství znamená. A vlastní slovo „občanství“
s sebou v různých evropských jazycích nese různé
významy – jako například spojení se státem nebo
půdou/zemí nebo je odvozeno od toho být sou
částí určité skupiny lidí apod.
Pojďme se tedy spolu podívat na různé koncep
ty občanství.
Tradiční koncept občanství říká, že je to vztah
mezi jedincem (tedy občanem) a státem. V zá
konech je jasně definováno, kdo je občanem,
a kdo ne (tedy kdo je „uvnitř“ a kdo „mimo“). Je
také jasně definováno, jaká práva a povinnosti
občan a stát mají. Tradiční koncept občanství
je tedy právním statutem. Kromě daných práv
a povinností mezi občanem a státem není nijak
nutně vyžadováno, aby měl občan další vztahy
s jinými občany. Jedinou aktivitou, která je pro
tento koncept opravdu důležitá, jsou volby.
Protože občanství určuje stát a státy vznikly po
většinou jako národní státy, ovlivňuje občanství
také identitu jedince a nabízí mu možnost říci si, že
patří k určitému národu. Takže v zásadě (při notné
dávce zjednodušení) můžeme říci, že v klasickém
pojetí je u nás občan ten, kdo platí daně, chodí vo
lit a říká si Čech. Toto by státu zcela stačilo.
Tradiční koncept se ale dnes stal domečkem
z karet, který se otřásá v základech. Druhá svě

tová válka nám řekla, že přehánět to s národní
identitou může být velmi nebezpečné. Integra
ce států do evropských společenství vyžaduje
více spolupráce než jen ohlížení se na svůj stát.
Pohyb v Evropě a do Evropy nás dovedl k tomu,
že některé státy dnes mají velký počet obyvatel,
kteří se buď v daném státě nenarodili, nebo na
rodili, ale identita daného státu je jim cizí. Tím je
jim však také cizí pocit potřeby státního občan
ství v tradičním pojetí. Další prvky globalizace,
které vedou především k propojování všeho
možného a kohokoli s kýmkoli (např. Facebook,
o kterém již filozofové poznamenali, že nese
základní charakteristiku státu, má již přes 500
milionů členů a stále rozšiřuje své území o nové
„občany“), ukázaly, že udržení tradičního pojetí
občanství bude stále těžší.
Tímto vznikla potřeba předefinovat, co občanství je a jak by mělo fungovat. Vznikla
a stále vzniká potřeba občanství, které bude
obsahovat více než jednu identitu. (Proto se za
čínáme setkávat s pojmy světoobčan – globální
občanství – nebo evropské občanství) A také
občanství, které nebude jen o právním vztahu
mezi občanem a státem, ale bude též synony
mem aktivní účasti směrem ke státu i k lidem,
kteří žijí ve stejném prostoru jako „já“.
A už jsme zpět u evropského občanství. Zkuste
si opět zapřemýšlet a napsat si na papír cokoliv,
co vás napadne, když se řekne „evropské občanství“.
Máte? Pokud ano, tak další otázkou je, jak moc
je evropské občanství propojeno s Evropskou
unií. Rovná se podle vás evropské občanství
s občanstvím EU? Pokud ano, máte z části prav
du a z části svůj pohled na věc omezujete. Zkus
te popřemýšlet, co by to ještě mohlo znamenat
dál.
Evropské občanství se začalo objevovat v doku
mentech Rady Evropy již v 70. letech, tedy da
leko před vznikem Evropské unie. Můžeme mu
rozumět minimálně ve dvou pojetích. Od roku
1992 tu funguje občanství Evropské unie, kte
ré bylo „založeno“ Maastrichtskou smlouvou.
Je důležité podotknout, že toto občanství ne
nahrazuje naše národní občanství. Je to takový
„dodatek“ k našemu národnímu občanství. Jako
občané EU máme nárok na určitá práva (napří
klad právo volby do Evropského parlamentu,
ochranu ambasádami jiných členských států,
odvolání se k ombudsmanovi EU). Psané povin
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nosti vůči EU nemáme jako občané EU žádné.
Občanství EU je tedy podobné naší státní pří
slušnosti tím, že nám dává určitý právní status
pro omezené zeměpisné území. V zásadě mů
žeme říct, že je to členství ve V.I.P. klubu a ti, kte
ří do něj nepatří, na výhody klubu nemají nárok.
(Toto samozřejmě přináší i nebezpečí „euro
centrismu“ a opětovného vytváření nerovností
ve společnosti, neboli Evropa vs. ti jiní.)
Jestliže jedno pojetí je občanství EU, druhým je
evropské občanství. Toto občanství reaguje na
multikulturní potřeby společnosti. Je otevřené
nejen občanům EU, ale i lidem žijícím na území
EU (bez toho, že by měli občanství EU) a také
těm, kdo žijí mimo území EU. Toto pojetí se dá
popsat slovy „Já, občan Evropy“. Je založeno
na pocitu sounáležitosti s Evropou, kdy Evropa
znamená nejen kontinent, ale také komuni
tu nebo komunity lidí, kteří mohou pocházet
z různého prostředí, ale spojují je dějiny, spo
lečné hodnoty a postoje k politickému, hospo
dářskému, společenskému, enviromentalnímu
a kulturnímu rozvoji. Evropa v tomto pojetí je
tedy způsob myšlení a způsob jednání. Takto

můžete být občanem Evropy, i když jste obča
nem země, která není členem EU. Nebo si mys
líte, že jste nebyli v Evropě před vstupem do
EU? Tento přístup podporuje především Rada
Evropy, jejímiž členy jsou například Island nebo
Ázerbájdžán. Evropské občanství v tomto pojetí
je něčím dobrovolným, otevřeným pro všechny,
aktivním a nenahrazuje státní příslušnost.
Vyjadřuje především vztah mezi občany.
Možná vás teď napadá, proč tomu neříkáme
evropanství? Ano, toto pojetí má k evropan
ství velmi blízko. Nicméně evropanství samot
né je orientováno spíše na hodnoty, ale nutně
neříká, že bychom měli nějakou zodpovědnost
za rozvoj Evropy a že bychom měli nějak jed
nat. V každém případě pokud dokážete opustit
rámec myšlení, že občanství je jen vztah mezi
občanem a státem, dostanete se postupně
k tomu, že občanství s sebou nese: práva a po
vinnosti, pocit sounáležitosti, aktivní zapojení
ve společnosti a zodpovědnost. Školitelé pro
jektu „Sailors on the CitizenShip“ (překládáno
volně jako „Na vlnách občanství“) během pě
tileté působnosti projektu vyvinuli následující
koncept občanství:
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Já, občan Evropy

Představte si, že uprostřed jste vy. Kruhy vyjad
řují geografické úrovně. A čtyři výseče předsta
vují čtyři dimenze občanství. Na každé úrovni
máte nějaká práva a nějaké povinnosti. Jako
občan jich nyní nejvíce máte na národní úrov
ni a na úrovni místí. Na evropské úrovni vám
některá práva zaručují smlouvy EU a rezoluce
Rady Evropy. Na globální úrovni existuje Vše
obecná deklarace lidských práv. Pocit sounáležitosti představuje část vaší identity, tedy to,
jak moc se cítíte spjati s jakou úrovní. Je zcela
na vás, součástí čeho se cítíte více a čeho méně.
Také nezapomeňte na to, že pocit sounáleži
tosti se během života mění. Odpovědnost – je
opět zcela na vás, za jakou úroveň se cítíte ane
bo se rozhodnete být více spoluodpovědná/ý.
Mírou odpovědnosti si také určujete to, na kolik
se aktivně zapojíte do jaké úrovně.
Takovéto pojetí občanství poté opravdu zahr
nuje pojmy, které někdy zůstávají pouhými klišé
(jako solidarita, respekt, pluralita a demokracie
nebo zapojení do rozhodovacího procesu). Pro
to je i evropské občanství prioritou číslo jedna
ve většině vzdělávacích programů evropských
institucí.

Jak vidíte, evropské občanství není žádná tři
náctá komnata ani zakletá princezna. Pokud si
při přípravě a realizaci projektů jasně řeknete,
jakou evropskou dimenzi váš projekt má, vyjas
níte si, co se účastníci naučí o Evropě, prostřed
nictvím Evropy a pro život v Evropě. Jasně tak
i určujete, jaké kompetence získají pro to, aby
se sami rozhodli, do jaké míry chtějí evropské
občanství uplatňovat.
Jste tu ještě se mnou? Uff, ano není to úplně jed
noduché. Kdyby bylo, byla by Evropa mnohem
černobílejší. O tom, jak s evropskou dimenzí
pracovat, a tedy i o určováním toho, co se lidé
během vašeho projektu naučí, si povíme hned
v další kapitole.
Zkusme ale ještě jednu věc. Představme si, že
už váš projekt probíhá a některá/ý z účastní
ků se vás zeptá, co je to evropské občanství.
Co odpovíte?
Už jste odpověděli? Pokud ano, tak si představ
te, že se vás na totéž právě zeptal/a vaše ba
bička. A co třeba instalatér nebo dvanáctiletá
školačka, farář, zemědělec anebo třeba Václav
Klaus? Co jim na to odpovíte?
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J ak pracovat s evropskou
dimenzí v neformálním
vzdělávání i v jednotlivých
vzdělávacích projektech
V následující části bychom vám rádi přiblížili,
jak ve vašich plánovaných projektech vymezit
(pro některé možná i objevit) evropskou di
menzi a zároveň pochopit, proč se v projektu
nachází a jaký by měla mít přínos pro všechny,
kteří jsou do vašeho projektu zapojeni.
Na první pohled může působit pojem evrop
ská dimenze (hezky česky: evropský rozměr)
nesrozumitelně. To je často i příčinou toho, že
je evropská dimenze v projektech popisová
na různými nic neříkajícími klišé. V žádostech
o grant se obvykle v části „evropský rozměr“
objevují odborné termíny, které ale často jas
ně neobjasňují, kde žadatel v projektu vidí pří
nos evropské dimenze a jak evropské dimenzi
rozumí.
Tak například je vám jasné, jak by se následují
cí formulace odrazila v reálném projektu?
„Projekt podporuje evropskou sounáležitost,
mobilitu a poznávání. Všechny zapojené státy
jsou součástí EU, takže lidi z těchto zemí mají
svá práva. Budou se učit žít ve společné Evropě
a tím přispívat k aktivnímu občanství českému
i evropskému. Celkově projekt podporuje ideu
evropanství.“
Výše zmíněný popis jednoznačně postrádá
srozumitelné, jasné a především konkrétní
sdělení toho, jak je evropská dimenze chápána
v souvislosti s potřebami a obsahem projektu.
Každý projekt pracuje s konkrétním tématem,
realizuje různorodé aktivity a využívá k tomu
metody, aby dosáhl svého cíle a odpověděl na
potřeby cílové skupiny. Proto je také důležité
vědět a rozumět tomu, kdy, kde a jak se evrop
ská dimenze v konkrétních aktivitách projektu
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objevuje, zda odráží potřeby skupiny a souvisí
s tématem projektu.
Při zpracování části „evropský rozměr“ v žádosti
o grant doporučujeme využít vlastních slov a ne
obecných klišé. Zapřemýšlejte a sepište, kde
a jak se evropská dimenze ve vašem projektu
objevuje. Mějte na paměti, že by vaše vysvětle
ní mělo být jasné a přímé. Při popisu této části
se nechte zároveň inspirovat ostatními částmi
žádosti (např. cíle, aktivity, program, návazné
aktivity…) a nahlížejte na evropskou dimenzi
v souvislostech. Jak již slovo dimenze napovídá,
evropská dimenze jde napříč projektem. Proto se
na evropskou dimenzi nedá nazírat jako na část
projektu vytrženou z celého jeho kontextu.

Jak na to?

Předpokládejme, že jste na začátku vytváření
projektu. Máte nápad, hodíte ho na papír, spolu
s partnery proberete a ujasníte si co, proč, jak,
kdy, kde, s kým a pro koho. A nyní je ideální čas
rozmyslet si, jak budete pracovat s tématy, která
budou celým projektem procházet (např. inter
kulturní učení, inkluze a participace, evropské
občanství, evropská dimenze…). V našem pří
padě tedy evropská dimenze. Na předešlých
stránkách je popsána evropská dimenze jako
vzdělávání pro život „v Evropě“, učení se „o Evro
pě“ a učení se „prostřednictvím Evropy“. Tak, jak
je evropská dimenze popsána, si lze i ujasňovat,
jak je/může být evropská dimenze popsána ve
vašem projektu/aktivitě/iniciativě.
Ptejte se sami sebe
Potřebným/důležitým vodítkem při ujasnění
evropské dimenze ve vašem projektu mohou
být tyto tři otázky:

Já, občan Evropy

Obsahuje váš projekt aktivity zaměřené na
rozvoj dovedností pro život v Evropě?
Ano – NE: Pokud ano, popište dané aktivity
a dovednosti (popřípadě odkažte na místo,
kde jsou popsány), které účastníci v jejich
průběhu získají.
Do této části mohou spadat např. jazykové do
vednosti, různé dovednosti interkulturní komu
nikace, dovednosti pracovat v týmu s kulturními
odlišnostmi, schopnost učit se a využít získané
poznatky v praxi, schopnost dokázat se zapojit
do rozhodovacího procesu…
J sou v projektu konkrétní aktivity, pomocí
nichž získávají účastníci znalosti o Evropě?
Ano – NE: Pokud ano, popište dané aktivity
a znalosti (popřípadě odkažte na místo, kde
jsou popsány), které účastníci získají v průběhu projektu.
V této části se může například objevit rozšíření
znalostí o tématu, které je důležité v evropském
kontextu, např. povědomí o fungování různých
grantových programů EU, řešení globálních
problémů, principy udržitelného rozvoje, sys
témy práce s dětmi a mládeží v různých kultur
ních souvislostech, tradice a zvyky ovlivňující
život Evropanů...

Obsahuje
váš projekt aktivity, během nichž
si účastníci utvářejí své hodnoty a postoje
k Evropě?
Ano – NE: Pokud ano, popište dané aktivity
(popřípadě odkažte na místo, kde jsou popsány) a popište, jaký budou mít dopad na
rozvoj účastníků projektu.
Tato část může obsahovat např. sebereflexi
a konfrontaci s názory jiných, respekt a otevře
nost k názoru jiných, k jiným kulturám, etnikům,
utváření vlastních hodnot a postojů vůči svému
okolí, které vycházejí z osobní, národní a evrop
ské reality.

Co když je náš projekt „pouze“
národní?

Pokud vytváříte projekt národní (akci 1.2 nebo
5.1), bez účasti zahraničního partnera, nezname
ná to, že evropská dimenze v projektu nemůže
být obsažena. Obsahem vašeho projektu mohou
být témata, která lze propojit s evropským kon
textem. Charakter akcí 1.2 a 5.1 sám předpokládá
rozvoj schopností pro život v Evropě a částečně
i pro učení se prostřednictvím Evropy.

Pokud je váš projekt rozsáhlejší, můžete si také
ještě dopad evropské dimenze definovat na
třech úrovních: místní, národní a mezinárodní.
Opět za pomoci výše zmíněných tří otázek.

A jdeme na žádost o grant

Poté, co si ujasníte, jak s evropskou dimenzí bu
dete nakládat a kde se vám v projektu objevuje,
můžete ji již lehce, bez „vaření polévky z vody“,
popsat do žádosti.
V žádosti na vás čeká část „Evropský rozměr“
a v záhlaví se dočtete toto:
Uveďte prosím, zda a jak váš projekt odráží následující charakteristiky; zaškrtněte příslušný čtvereček či čtverečky a pak pokračujte popisem:
aktivita posiluje smysl mladých lidí pro evropské občanství a pomáhá jim pochopit jejich
roli v rámci současné a budoucí Evropy;
aktivita se zabývá společnými problémy evropské společnosti, jako je např. rasismus, xenofobie, antisemitismus, zneužívání drog…;
tématem aktivity je téma evropského významu, jako je např. rozšíření EU, role a činnost
evropských institucí nebo působení EU v záležitostech týkajících se mladých lidí;
aktivita rozebírá základní principy EU, jako
jsou např. hodnoty svobody, demokracie, respektování lidských práv a základních svobod
anebo vláda zákona;
Doporučujeme se těmito oblastmi inspirovat
a označit pouze ty, kterých se váš projekt přímo
týká. Neoznačujte oblasti, kterých se váš pro
jekt týká pouze povrchně nebo vůbec (nebojte
se, o body při vyhodnocení vás málo „křížků“
nepřipraví). Oblast, kterou označíte detailně,
rozepište a můžete rovnou použít výše zmíněné
tři otázky, které jsou zaměřené na dovednosti,
znalosti a postoje.
Evropská dimenze se prolíná s dalšími tématy,
např. s interkulturním učením. Pokud jste již
jednou určitý aspekt zmínili v části evropská
dimenze, nemusíte jej opakovat v další části
žádosti o grant. Opakování je sice matka moud
rosti, jak říkali naši předkové, nicméně stačí,
když daný aspekt zmíníte a odkážete na místo,
kde je popsán.
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Evropská dimenze a rozvoj
klíčových kompetencí pro
evropské občanství na příkladu
projektu „Sailors on the
CitizenShip“
Projekt „Sailors on the CitizenShip“ (do češtiny
volně překládáno „Na vlnách občanství“) vzni
kl v roce 2006 jako školící kurz pro pracovníky
s mládeží. Do roku 2010 má za sebou již čtrnáct
„plaveb“ po devíti evropských a dvou afrických
státech. Na „palubě“, tedy na sedmidenních in
terkulturních setkáních, se potkalo celkem již
328 „námořníků“ z 26 evropských a 4 afrických
států. Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských
kompetencí mládeže a vytváří prostor pro
účastníky zamyslet se nad tím, co pro ně evrop
ské občanství znamená a jakým způsobem je
možné s ním v praxi pracovat. „Kapitánky a ka
pitána“ projektu „Sailors on the CitizenShip“,
Katarzyny Szajda a Seana MCDermotta, jsme se
zeptali na následující:
Projekt „Sailors on the CitizenShip“ si dává za
cíl zatraktivnit evropské občanství mezi mládeží a představit jej jako něco přitažlivého.
Jakým způsobem se toho snažíte dosáhnout?
Kasia: Celý projekt je postaven na metaforách,
proto i ten – na první pohled zcela nesmyslný
– název. Občanství samo o sobě je jen neucho
pitelným pojmem, proto nás napadlo jej spojit
s něčím hmatatelným a přitažlivým. Hráli jsme
si se slovy a nakonec nám z toho vypadli ná
mořníci. Od té doby „lákáme“ pracovníky s mlá
deží i mládež samotnou na námořnické prouž
ky. Když chcete řešit složité téma, například jak
ovlivnit rozhodovací proces na evropské úrovni,

16

tak metafora pomáhá, protože v lidech probou
zí tvořivost a nahlíží na věci za hranicí toho, jak
jsou zvyklí.
Sean: K evropskému občanství přistupuje
me tak, že je to každého volba. Je jen na vás,
jak moc se chcete s Evropou identifikovat, jak
moc a na jaké úrovni se rozhodnete být za věci
kolem vás zodpověděný a jak moc a kde se bu
dete veřejného dění účastnit. Důležité je, aby
bylo občanství aktivní, zajímavé, bylo částečně
výzvou, bylo zábavné a nebylo příliš o politice.
Pokud k tomu přistupujete takto, můžete nako
nec dělat i to, co jiní označují za politiku, ale vy
to jako politiku nevnímáte.
Obsahuje váš projekt aktivity zaměřené na
rozvoj dovedností pro život v Evropě? Tedy
jaké schopnosti pro život v Evropě účastník
projektu získá?
Kasia: Na úvod je asi potřebné říci, že po šesti
edicích školení jsme měli vyhodnocovací se
tkání, kde se nám povedlo vytvořit kompetenč
ní profil účastníka. Tedy jasně jsme sepsali, co
má účastník kurzu „Sailors on the CitizenShip“
možnost se naučit. Říkáme tomu námořnické
SKA (Skills – dovednosti, Knowledge – znalosti,
Attitudes – postoje). Pokud se podíváte do na
šeho SKA, zjistíte, že účastník si má osvojit tyto
dovednosti: dokázat motivovat a podporovat,
dokázat se zapojit do rozhodovacího procesu

Já, občan Evropy

a být v něm aktivní, dokázat vyjednávat, umět
aktivně naslouchat, znát nástroje pro analýzu
potřeb místní komunity a dokázat je použít,
zvládnout facilitovat malou pracovní skupinu,
dokázat převzít zodpovědnost za skupinu. Pří
kladem aktivity, která rozvíjí schopnost zapo
jovat se do rozhodovacího procesu, je simula
ce zasedání místního zastupitelstva z malého
rakouského městečka. Účastníci musí vyřešit
závažný problém ovlivňující všechny ve městě
a své návrhy prezentují a dále vyjednávají na
místním městském zasedání.
Sean: Týdenní kurz, kde se setká například 24
lidí z 12 zemí (což je obvyklý formát našich kur
zů), je taková Evropa v malém na krátkou dobu.
Pokud zajistíte podmínky pro vzájemné učení,

podporujete integraci, jste jako školitelé účast
níkům nápomocni v nejtěžších momentech,
máte ideální možnost učit se týden žít v Evro
pě. Učíte se slova z různých jazyků. Snažíte se
porozumět podivným zvykům, které jsou ovliv
něny charakterem místa, odkud vaši kolegové
přicházejí. Během aktivit zase objevujete různé
styly práce, přístupy k řešení problémů nebo
různé způsoby komunikace.
Jsou v projektu konkrétní aktivity, jejichž
pomocí účastníci získávají znalosti o Evropě?
Kasia: Osobně bych řekla, že každá aktivita
v mezinárodní skupině lidí z Evropy má poten
ciál pro to naučit se o Evropě něco nového. Ale
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samozřejmě máme aktivy zaměřené přímo na
získávání znalostí o Evropě. 98 % znalostí si ale
předávají účastníci mezi sebou. My jako školitelé
jen vytváříme prostor, případně aktivity, které je
dovedou ke společnému sdílení a/nebo prožit
ku. Jako příklad aktivity může sloužit například
tzv. „naturalizační test“, kdy se účastníci v simu
laci dozvědí o tom, jakou procedurou musí jedi
nec, který žádá o občanství, projít. (Pracujeme
např. s testy z Německa, Anglie nebo Lotyšska.)
Účastníci si poté sami vytvářejí testy pro svou
zemi a udělí či neudělí jiným účastníkům ob
čanství své země. Aktivita velmi dobře nastíní,
jak se takový jedinec cítí, jak nesmyslné tyto
testy často jsou a jaké výzvy před evropskými
společenstvími stojí.
Sean: Dalším příkladem může být aktivita, kdy
si účastníci sdělují, jak se v jejich jazyce řekne
„občanství“ a také, co to znamená. Na tomto je
zajímavé, že každá společnost má za sebou jiný
vývoj občanství. Tak například zatímco v Lo
tyšsku je „občan“ člen státu, v Itálii člen města,
v Turecku zas někdo, kdo patří k rodné zemi.
Zde je potřebné si uvědomit, že když se spolu
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bavíme, říkáme sice stejná slova (neboť na me
zinárodním poli dnes vede angličtina), ale mys
líme většinou trochu něco jiného.
Obsahuje váš projekt aktivity, během nichž
si účastníci utvářejí své hodnoty a postoje
k Evropě?
Kasia: Většina našich aktivit s sebou nese mo
ment reflexe, sdílení nebo uvědomění si, jak se
k dané problematice napříště postavit. Dobrým
příkladem může být aktivita, kde účastníci sedí
proti sobě ve dvou kruzích a jejich úkolem je
vysvětlit druhému, co znamená evropské ob
čanství. Háček je v tom, že ten, komu termín
vysvětlujete, se mění například na vaši matku,
babičku, čtrnáctiletou slečnu nebo na místní
ho zemědělce. Tato aktivita vám dá pořádně
zabrat, abyste si sami uvědomili, co evropské
občanství je, a co není, a co může pro různé lidi
znamenat.
Sean: Základem celého projektu je to, že jsme
vytvořili tzv. „ABC správného námořníka“ A – Act
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(jednat), B – Belong (náležet), C – Care (mít
zájem). Na závěr kurzu se v rámci sebereflexe
i skupinové reflexe snažíme shodnout na tom,
co by se mělo pod těmito třemi slovy skrývat.
Když se účastníci i školitelé na obsahu shodnou,
získají malé osobní průkazy „námořníka“ s kom
petencemi, které si oni sami vymezili.
Co byste vzkázali těm, co připravují projekty a mají před sebou výzvu jménem evropské občanství?
Kasia: Lidé mají tendenci vnímat občanství politic
ky a evropské občanství vnímat jen jako občanství

EU. Důležité je dokázat se od tohoto zaběhlého
myšlení oprostit a začít vnímat evropské občanství
jako sociální roli, která vede k nějaké změně. A tou
změnou jsou projekty, které vy připravujete.
Sean: Když víte, co chcete svým projektem do
sáhnout, tak do něj není potřebné uměle při
dávat další části a snažit se evropské občanství
nuceně hledat a něco si vymýšlet. Podívejte
se na to, co máte, a řekněte si, co je na vašem
projektu evropské, co podporuje zapojení do
společnosti a jakou pozitivní změnu to přinese
okolí kolem vás.
Díky za setkání a AHOJ!
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Příklady vzdělávacích projektů
mládeže pracujících s tématem
evropského občanství
Čtyři níže nastíněné příklady projektů představují evropské občanství v praxi. Jsou tak jiné, jak byly
jiné potřeby těch, kteří je připravovali. Níže uvedené projekty vám představujeme, abyste se inspiro
vali, jak může projekt pracující s tématem evropského občanství vypadat. Důležité je si uvědomit, že
k tomu, abyste pracovali s evropským občanstvím, nemusíte vytvořit projekt na něj zaměřený, a také
že dané příklady jsou jen určitým scénářem fungujícím pro jeho tvůrce a účastníky, což neznamená,
že musí být funkční pro vaše prostředí.

EuroPeers
Cíl: Informovanost mladých o možnostech zapo
jení se do vzdělávacích programů.
Sdílení zkušeností z projektů programu Mládež
v akci. Motivování mladých lidí k aktivnímu zapo
jení se do evropských projektů.
Cílová skupina:
Mladí lidé, kteří se účastnili projektu v rámci pro
gramu Mládež v akci.
Téma:
Aktivní účast mladých lidí a informovanost o mož
nostech zapojení se do evropských vzdělávacích
programů.
Výstupy:
Rozšiřující se síť EuroPeer.
Popis projektu:
EuroPeers jsou mladí lidé, kteří se účastní projektů
v rámci programu Mládež v akci a chtějí se podělit
o své evropské zkušenosti se svými vrstevníky.

Informují mládež na školách, v klubech mládeže,
v kulturních centrech nebo jednoduše na ulici
a povídají si s nimi o svých zkušenostech z různých
mládežnických projektů. Informují je o možnos
tech zapojení se do různých vzdělávacích progra
mů včetně programu Mládež v akci. Samotným
vedením workshopů, seminářů a organizováním
tematických výstav pak motivují mládež k aktivní
mu zapojení se do rozličných aktivit a objevování
toho, co se skrývá pod pojmem Evropa.
Projekt EuroPeers a jejich rozrůstající se síť je jed
ním z příjemných příkladů dobré praxe programu
Mládež v akci koordinovaného Evropskou komisí.
Web: http://www.europeers.de
Kontakt: europeers@jfemail.de

Á Nos in Europe
Cíl:
Integrace sociálně vyloučených lidí do společ
nosti.
Cílová skupina:
Mladí lidé
Téma:
Evropské občanství
Participace a integrace
Sociální inkluze
Výstupy:
Některým sociálně vyloučeným účastníkům se
díky projektu podařilo aktivně začlenit do spo
lečnosti.
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Popis projektu:
Projekt neformální skupiny mládeže, která se
chtěla zapojit do dění kolem sebe. Během pro
jektu bylo zorganizováno několik interkultur
ních setkání, díky kterým si mladí lidé osvojili
různé pohledy na Evropu a naučili se chápat
odlišnosti různých kultur. Zároveň objevili mož
nosti, jak se pokusit přispět k pozitivním změ
nám ve společnosti kolem sebe.
Projekt byl podpořen městem Cascais v Portugalsku.
Web: http://www.cm-cascais.pt
Kontakt: joe.claeys@speelplain.net
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Sailors on the CitizenShip
Cíl: Zatraktivnit a přispět k porozumění tématu
(evropského) občanství.
Představit způsoby, jak s tématem evropského
občanství pracovat ve vzdělávacích projektech.
Cílová skupina:
Pracovníci s mládeží a mladí lídři
Téma:
Aktivní účast mladých lidí
Evropské občanství
Principy neformálního vzdělávání
Výstupy:
Rozšiřující se síť školitelů („námořníků“) se zku
šeností v oblasti vzdělávání na téma (evropské
ho) občanství.
Síť „námořníků“ (Sailors), kteří šíří metody, dob
rou praxi a podporují dlouhodobé partnerství.
40 vytvořených interaktivních vzdělávacích me
tod na téma občanství umístěných na www.sailorstraining.eu/toolbox

Popis projektu:
Cyklus školících kurzů Sailors on the CitizenShip
vznikl za účelem stát se užitečným nástrojem na
podporu profesionálního rozvoje pracovníků
s mládeží a školitelů v oblasti neformálního vzdě
lávání. Cílem projektu je přiblížení tématu (evrop
ského) občanství a participace. Účastníci se učí
porozumět tématu prostřednictvím praktických
aktivit, díky osobní a skupinové reflexi a sdílením
metod a dobré praxe. Školení je děleno po dnech
na čtyři úrovně občanství: místní, národní, evrop
skou a globální. Celé školení uzavírá celodenní si
mulace natáčení programu pro Evropskou televizi
mládeže. Získané dovednosti účastníci následně
přeměňují v aktivity realizované na lokální úrovni.
Web: http://www.sailorstraining.eu
Kontakt: sailor@sailorstraining.eu

Mezinárodní práce s mládeží – síťování
Cíl: Podpora mezinárodního dobrovolnictví
s důrazem na aktivní účast mladých lidí, je
jich vzdělávání skrze dobrovolnictví a pozná
ní kulturních odlišností. Jedním z cílů je také
rozšiřování mezinárodních sítí a spolupráce
s dobrovolníky, místními skupinami mládeže
a partnerskými organizacemi.
Cílová skupina: Mladí lidé
Téma:
Evropské povědomí, evropské občanství
Aktivní zapojení mládeže a síťování
Neformální vzdělávání
Výstupy:
Dobrovolníci hlouběji poznají fungování me
zinárodní organizace. Zapojení zahraničních
dobrovolníků zároveň hostitelské organizaci
přinese nové nápady, podněty a obohatí práci
v mezinárodním kolektivu. Jedním z výstupů je
také posílení důležitosti mezinárodní spoluprá
ce a lepší uvědomění si společných evropských
hodnot.

Popis projektu:
Projekt evropské dobrovolné služby v pražské or
ganizaci IYNF nabízí zahraničním dobrovolníkům
aktivní zapojení se do různorodých činností orga
nizace. Jde především o pomoc s přípravou, rea
lizací a vyhodnocením vzdělávacích aktivit, často
s mezinárodní účastí (např. setkání partnerských
organizací, setkání mládeže). Dále jsou dobrovolníci
zapojeni do komunikace s partnerskými organiza
cemi z jiných zemí a do přípravy týdenního bul
letinu s užitečnými informacemi a novinkami pro
zájemce, partnerské organizace a dobrovolníky. Bě
hem projektu si dobrovolníci vyzkouší, co zname
ná práce v mezinárodním prostředí, naučí se lépe
komunikovat a spolupracovat v mezinárodních
týmech, organizovat aktivity a prohloubí si znalosti
a dovednosti v oblasti vzdělávání a vedení různých
aktivit. Důležitou součástí projektu je také lepší po
znání české kultury i pro dobrovolníky z ciziny.
Web: http://www.iynf.org
Kontakt: Iynf@iynf.org

Další příklady projektů můžete nalézt na www.mladezvakci.cz/publikace/jaobcanevropy.
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Vzdělávací metody zaměřené
na téma evropského občanství
Než začneme...

Jestli zrovna připravujete mezinárodní výměnu
mládeže, školení nebo místní iniciativu a hledá
te jednu metodu proto, abyste „nacpali“ téma
evropského občanství do svého projektu, tak
jste na špatné cestě. Evropské občanství je vel
mi komplexní a především průřezové téma,
a proto dopředu varujeme před tvořením pro
gramu vybíráním jedné metody po druhé z růz
ných metodických „kuchařek“.
Pokud opravdu chcete přistupovat k této témati
ce odpovědně, vraťte se nejprve na začátek třetí
kapitoly o evropské dimenzi a evropském ob
čanství a odpovězte si na otázky zde zmíněné.
Pokud jste toto již provedli a hledáte inspiraci
pro vámi stanovené vzdělávací cíle vašeho pro
jektu, čtete právě tu správnou část a můžeme
se do toho spolu pustit.

Jak pracovat s metodami

V rámci uvedených metod je u většiny z nich vel
mi významná role osoby, která aktivitu povede.
Jedná se především o role školitele (v češtině
také možné použít slovo lektor) a tzv. facilitá
tora. Zatímco školitel je zodpovědný za proško
lení účastníků na téma/metody/přístupy, které
zná, facilitátor je zodpovědný za to, aby skupina
úspěšně prošla celým procesem a dospěla k ur
čitému cíli. V roli facilitátora diskuse se ocitnete
především během závěrečných „debriefingů“
neboli uzavíracích diskusí. Často se tedy mluví
o facilitačních dovednostech školitele. Nicméně
nejdůležitější je být si vědom své role a dopředu
pečlivě zvážit, nakolik chcete do diskuse, která
vede k osobní reflexi účastníků, vstupovat svými
názory a zkušenostmi.
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Tipy pro „facilitátora“

Uzavření většiny z deseti uvedených metod
v této publikaci diskusí (takzvaný „debriefing“)
má klíčovou roli v učebním procesu vzhledem
ke skutečnosti, že usiluje o to, aby si účastníci
uvědomili spojitost mezi aktivitou a jejich kaž
dodenní realitou.
Zde jsou tedy tipy pro facilitátory, které vám mo
hou pomoci dobře provést závěrečnou diskusi:
	Přečtěte si otázky uvedené pro závěrečnou dis
kusi a v případě potřeby některé vypusťte a jiné
si doplňte. Můžete vytvořit i nové otázky přímo
během závěrečné diskuse, nicméně se ujistěte,
že diskuse má svůj logický postup, a tedy pro
chází od pocitů, uvědomění si toho, co se stalo,
k zobecňování a propojení s realitou.
	Pro ujasnění shrnujte a parafrázujte názory,
které v diskusi zazněly, v případě potřeby
zdůrazněte klíčové body (napište je na flip
chart nebo na tabuli).
	Ujistěte se, že máte dostatek času pro uza
vření diskuse, hlídejte si čas.
	Nedovolte, aby někdo dominoval, zapojte ti
ché účastníky, ale nenuťte je.
	Dovolte účastníkům, aby se učili jeden od
druhého. Dejte účastníkům prostor, aby měli
různé názory, a podporujte skutečnost, že
každý názor má cenu.
	Objasňujte s příklady. Povzbuzujte účastníky,
aby přišli s příklady z jejich každodenního ži
vota; v případě, že s tím mají potíže, buďte
připraveni poskytnout jim příklady ze sou
časnosti vy.
	Pokud to bude možné, vyhodnoťte spolupráci

Já, občan Evropy

v týmu. Můžete použít následující otázky: Jak
dobře tvůj tým spolupracoval? Bylo těžké udě
lat rozhodnutí? Mají všichni pocit, že se plně
podílejí na skupinové diskusi? Mějte na pamě
ti, že skupinové práce a spolupráce v týmu jsou
také důležitou částí učebního procesu.

Před použitím metod také doporučujeme pro
studovat strany 38 až 53 Manuálu pro výchovu
k lidským právům – Kompas. Manuál si můžete
stáhnout v elektronické podobě na www.mladezvakci.cz/publikace.

Otázka, kterou metodu bych doporučila jako příklad dobré praxe pro začlenění tématu evropské
ho občanství do vzdělávacích aktivit, je pro mě do velké míry irelevantní. Vytvoření smysluplné
vzdělávací aktivy záleží na tom, jak ji celkově poskládáte. Neberte trochu tam a trochu tam a hned
s tím na plac. Ptejte se lidí, co udělali pro Evropu. Jak se podílí/leli na jejím rozvoji? Co naopak dala
Evropa jim. Jednoduše dejte lidem čas a prostor, aby se mohli zamyslet.
Erziabeth Kovacs
školitelka modulů Rady Evropy a Evropské unie na téma evropské občanství

Nápady pro rozdělení do malých pracovních skupin
Jelikož skupinová práce hraje důležitou roli ve většině popsaných metod, přidáváme také nápady na
rozdělování do malých skupin. Hlavní myšlenkou je dát všem účastníkům šanci být aktivní, říct své
mínění a vytvořit skupiny v náhodném rozložení anebo v rozložení, které určíte, ale účastníci to tak
vnímat nebudou. Berte tyto nápady jen jako inspiraci, nebojte se je pozměnit nebo si vytvořit vlastní.
Provázky
Připravte si takové množství krátkých provázků
(asi 20 cm dlouhých), kolik máte účastníků pro
jektu. Spojte jich do jednoho svazku tolik, kolik
budete chtít mít ve skupině účastníků. Jakmile
máte připravené provázky pro každou skupinku,
vezměte do ruky všechny svazky tak, že je účast
níci nevidí. Požádejte účastníky, aby si stoupli ko
lem vás a poté uchopili konec jednoho provázku.
Účastníci se rozdělí do skupinek podle sítě pro
vázků, které jsou spojeny do jednoho svazku.

Puzzle
Nakreslete na papír A4 nebo A5 různé symboly –
jeden symbol na jeden papír (mohou být spoje
ny s tématem aktivit, ale ne nutně). Počet papírů
by měl být rovný počtu skupin, které byste chtěli
mít. Rozstřihněte každý papír na malé části, kte
ré se budou rovnat počtu účastníků ve skupince.
Dejte všechny části obrázků dohromady a vy
zvěte účastníky, aby si namátkou jednu část vzali
a vytvořili tím puzzle. Skupiny budou utvořeny
u hotových papírů se symboly.

Molekuly
Řekněte účastníkům, aby se pohybovali po míst
nosti, a vysvětlete, že když řeknete určité číslo,
mají rychle zformovat malou skupinu lidí podle
čísla, které jste zmínili. Například: všichni účast
níci chodí pár vteřin po místnosti, zakřičíte „3“
a oni se rychle zformují do skupinek po třech.
Několikrát za sebou řekněte jiná čísla. Ukonče
te tuto aktivitu s číslem účastníků, které budete
chtít mít ve skupinkách.
Skupiny vytvořené v průběhu posledního kola
budou tvořit pracovní skupiny pro konkrétní čin
nosti. Můžete také pustit muziku, zatímco budou
chodit účastníci po místnosti. Až hudbu zastaví
te, řekněte číslo.

Lepítka
Připravte si samolepící proužky (post-it) nebo le
pítka v různých barvách. Pokud chcete mít sku
piny po 5 lidech, připravte si 5 proužků s modrou
barvou, 5 s černou, 5 s červenou atd. Řekněte
účastníkům, aby udělali kroužek, zavřeli oči
a byli potichu. Nalepte proužky na záda (nebo
čela) každé osoby. Jakmile budou mít všichni
účastníci lepící proužky na sobě, řekněte, aby
otevřeli oči a utvořili bez mluvení skupiny, které
mají stejnou barvu. Celá aktivita by měla být pro
vedena v tichosti. Účastníci se stejnými barvami
utvoří jednu skupinu.
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Seznam metod
Vedení aktivity

Materiály

Já, občan Evropy?
Kniha dějin Evropy
Museion Europas
Podoby mojí identity
Příběh občanství
Společenství snů i skutečnosti
Vlak s cílovou stanicí Evropa 2030







Média

Strana

Příprava

Evropská televize mládeže

Ideální pro
mezinárodní
skupinu

Čas

1
3
4
1
2
4
1
3
3
2

Kreativita

2
2
3
1
3
2
4
2
4
2

Identita

2
3
3
1
1
2
1
1
3
2

Dějiny
Evropa v mapách

Náročnost

  3
1
 

 
 4
1

3
 

     3
2



 3
   4
  2

Metoda

Cibule mé identity

Komunitní rozvoj

Témata

23
25
26
32
34
35
36
38
43
46

(Náročnost 1 nejmenší, 4 největší)
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Název

Cibule mé identity

Cíl

Reflexe osobní identity jednotlivce pro pochopení sebe a svého okolí,
které jej ovlivňuje.

Délka

90 minut

Počet účastníků

16 a více, ideální počet: 24

Potřebné
materiály

Papíry A4 (jeden pro účastníka)
Flipchartové papíry (1 na 6 účastníků)
Fixy

Témata

Osobní identita

Instrukce

Příprava:
Předkreslete si cibuli (doporučujeme napsat na tabuli/flipchart):
s 3 vrstvami a každou vrstvu popište ( viz obrázek 1A – Cibule mé identity).
Aktivita:
1. 	Představte účastníkům koncept identity jako metaforu cibule (tedy struktury
identity v jednotlivých vrstvách). 5 minut.
2. 	Rozdejte účastníkům papíry a tužky a sdělte jim, že jejich úkolem je vytvořit si
vlastní cibuli podle vzoru.
Instrukce pro účastníky:
Nakreslete cibuli o 3 vrstvách a do vrstev napište:
střed – charakteristiky, které máte od narození a je (téměř) nemožné je změnit
druhá vrstva – charakteristiky, které máte od narození nebo jste je získali později
a je těžké je změnit
třetí vrstva – charakteristiky získané později, které je možné změnit
Nechte účastníky 15–20 minut přemýšlet a tvořit.
3. 	Požádejte účastníky, ať vytvoří dvojice a navzájem si představí své cibule a hledají
podobnosti. Diskusi nechte plynout 15 minut.
4. 	Požádejte účastníky, ať vytvoří šestice ze 3 párů a vytvoří jednu společnou cibuli.
Každé skupině dejte 1 flipchartový papír s fixy a opět účastníkům dejte 15 minut
na diskusi a kresbu.
5. 	Požádejte účastníky, aby jeden zástupce šestice v maximálně 4 minutách
představil vytvořenou cibuli. 16 minut.
6. 	V celé skupině (sedící v kruhu) proveďte závěrečnou diskusi. 20 minut.

Závěrečná
diskuse
(„debriefing“)

1. 	Jaké bylo vytváření tvé osobní „cibule“? Těžké, lehké...?
2. Jak sis vybral/a nejdůležitější části své osobnosti/identity? Proč jsou důležité?
3. Jak jste si vybrali společné charakteristiky „cibule“ ve skupině?
4. Cítíte se reprezentováni ve společné „cibuli“?
5. 	Jak důležité jsou charakteristiky v samotném středu pro tvůj život?
6. Co nejvíce ovlivňuje třetí vrstvu?
7. Je rozdíl v tom, jak ty vidíš sebe a jak tě vidí jiní?
8. Kdo určuje, „kdo jsi“? Ty, nebo tvoje okolí?

Tipy a komentáře Na začátek je možné ukázat minutovou scénu z filmu Shrek – „Onions have layers –
Olgers have layers“ (naleznete na YouTube; přímý link najdete na www.mladezvakci.cz/
publikace/jaobcanevropy).
Protože čich je jedním z nejsilnějších vjemů, je také možné použít pro uvedení cvičení /
skupinovou práci opravdovou cibuli k podpoře celé metafory.
Na závěr se také můžete účastníků zeptat, zda je součástí jejich identity – „Já Evropan/ka“.
Aktivita může být pro některé účastníky momentem k připomenutí těžkých chvil v životě, proto
je potřeba, aby na to vedoucí cvičení pamatoval a nevytvářel na tyto účastníky zbytečný tlak.
Autor: Adoptovaná metoda – Ondřej Lochman
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Obrázek 1A – Cibule mé identity
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Název

Evropa v mapách

Cíl

Porozumění souvislostem, které určují Evropu – geograficky, historicky, kulturně,
politicky, ekonomicky.
Hlubší porozumění Evropě, která není jen geografickým prostorem.

Délka

50 minut

Počet účastníků

6 a více

Potřebné materiály

5 barevných papírů na jednotlivé otázky
Vytištěné mapy

Témata

Evropská identita

Instrukce

Příprava:
Dopředu vytištěné mapy položte náhodně na podlahu (nejlépe doprostřed kruhu,
kde sedí účastníci).
Aktivita:
1. Řekněte účastníkům, ať si mapy prohlédnou. 5 min.
2. Poté postupně klaďte otázky (viz níže). Po každé otázce si účastníci mají najít
mapu, která podle nich nejlépe odpovídá na danou otázku. Poté, co se k ní
postaví, požádejte je, ať ji ukáží ostatním a vysvětlí, proč si zvolili právě tuto
mapu. 30 min.
3. Po představení poslední mapy u poslední otázky požádejte účastníky, ať se
znovu posadí do kruhu a proveďte závěrečnou diskusi. 15 min.
Otázky:
Která mapa je pro Evropu z hlediska vývoje nejpodstatnější?
Která mapa je pro tebe nejdůležitější?
Zvolte mapu, na které vám něco chybí (a co)?
Zvolte mapu, která symbolizuje to, kde Evropa začíná a končí?
Zvolte mapu, která nejvíce symbolizuje, jak by měla Evropa vypadat?

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)

1. Jaká otázka pro vás byla nejlehčí a proč?
2. Jaká otázka pro vás byla nejtěžší a proč?
3. Překvapily vás některé odpovědi? Co vás na nich nejvíce zaujalo?
4. Jak byste nyní popsali Evropu?
Pozn: Diskusi uzavřete zmínkou o různých dimenzích Evropy (geografické, kulturní,
politické, jazykové…) a nejednotném pohlednu na Evropu.

Tipy a komentáře

Mapy si můžete sami najít na internetu nebo stáhnout na: www.mladezvakci.cz/
publikace/jaobcanevropy.
Autor: Ondřej Lochman

27

Já, občan Evropy

Název

Evropská televize mládeže

Cíl

Osvojit si schopnosti komunikace, argumentace a tvořivosti při informování mládeže
o evropském občanství.
Podpořit kreativitu při prezentaci evropských témat mládeži.
Získat inspiraci, jak lze mládež informovat a zapojovat do celoevropských témat.

Délka

4 hodiny

Počet
účastníků

12 a více

Potřebné
materiály

Různé kostýmy pro jednotlivé televizní týmy
Projektor, reproduktory a notebook
Imitace mikrofonů (například vytvořené z papíru)

Témata

Různá témata evropské mobility, dobrovolnictví, lidských práv, dějin Evropy
(Nicméně téma si můžete stanovit podle své potřeby.)
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Instrukce

Příprava:
1. Připravte si instrukce pro jednotlivé televizní týmy (příloha 1. Instrukce pro skupiny)
a rozmyslete si, kolik účastníků do kterého týmu chcete.
2. Na tabuli napište název vaší televize a názvy jednotlivých programů (zprávy,
pohádka...).
Aktivita:
Fáze 1: Představení aktivity a rozdělení do skupin. (15 min.)
1. Řekněte účastníkům, že budou mít možnost podílet se na prvním vysílání Evropské
televize pro mládež. Představte jednotlivé programy:
zprávy; evropské příběhy (dokument zaměřený na EDS a dobrovolnictví); talk show;
telenovela, reklama, pohádka.
2. Řekněte účastníkům, že nyní mají možnost stát se součástí programových týmů,
a zeptejte se, kdo chce být v kterém z nich. Účastníci se budou postupně hlásit,
přitom je zapisujte k jednotlivým pořadům. Rozdělení neukončujte, dokud nejsou
všichni se svojí rolí spokojeni.
3. Řekněte účastníkům, že na přípravu svého pořadu budou mít 2 hodiny. Ukažte jim
místo, kde se bude představení odehrávat. Také jim ukažte všechny dostupné zdroje
(kostýmy, které mohou použít, reproduktory, kameru, počítač, projektor a další, které
budete mít k dispozici). Upozorněte je, že mohou navzájem spolupracovat a mohou
také zapojit organizátory/školitele/kohokoliv, kdo bude chtít.
4. Rozdejte jednotlivým týmům instrukce a dejte jim čas na přípravu.
Fáze 2: Příprava jednotlivých pořadů. (120 min.)
1. V průběhu příprav buďte na jednom místě, kde vás mohou účastníci kontaktovat.
Připravte místnost tak, abyste měli stůl pro moderátora/y (někdo z vedoucích
aktivity), vedle stolu místo na promítání z projektoru a dále volné místo pro samotné
představení. Naproti stolu připravte židle pro všechny účastníky, kteří budou v roli
diváků (během doby, kdy nebudou účinkovat).
2. Role moderátora/ů je být moderátorem celé televize. Budete tedy uvádět televizní
programy, představíte Evropskou televizi pro mládež a uzavřete program. Způsob
provedení je zcela na vás. Dohodněte se ovšem s jednotlivými týmy na pořadí vysílání.
Fáze 3: Příprava na provedení v místě představení a usazení ve studiu. (15 min.)
1. Svolejte všechny účastníky na místo konání (tedy do „studia“ Evropské televize
mládeže).
2. Ukažte účastníkům, jak je místnost rozestavena a proč. Představte, kde a jak bude
vysílání probíhat.
3. Dejte účastníkům 5–10 min na to, aby si na místě připravili svoje rekvizity, usedli na
pro ně nejlepší místo, nastavili audio/foto/video na počítači (pokud potřebují) a jiné
praktické záležitosti.
Fáze 4: Evropská televize pro mládež „Živě“. (45 min.)
1. Moderátor (nebo 2) zahájí televizi a představí, že jde o první den jejího vysílání.
(Průběh je jen na vaší představivosti, doporučujeme kostýmy, hudební znělku či
použití cedulí pro publikum jako „smích“, „potlesk“, „bučení“.)
2. Poté představte první číslo programu. Po jeho skončení představte číslo další a poté
celý proces opakujte až do závěrečného bodu programu.
3. Po posledním pořadu vysílaní uzavřete a rozlučte se s diváky.
Fáze 5: Závěrečná diskuse. (30 min.)
Pozn.: Protože aktivita může mít velmi silnou dynamiku, není lehké provést závěrečnou
diskusi ihned po jejím skončení. Je tedy na vašem zvážení, zda po aktivitě uděláte delší
přestávku, nebo některou z aktivit na vystoupení z rolí.
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Závěrečná
diskuse
(„debriefing“)

Aktivita je velmi obsáhlá, a proto záleží, na které aspekty se chcete zaměřit. Může to
být týmová spolupráce, prezentační schopnosti, interkulturní aspekty, způsob předání
zkušenosti/informace pro specifickou cílovou skupinu atd. Pokud uznáte za vhodné,
otázky si libovolně doplňte, nicméně se držte zásad závěrečné diskuse u prožitkové
pedagogiky. (Jak se cítíte?)
1. Jaké to bylo?
2. Co se odehrálo?
3. Jaké cíle jste si pro váš pořad stanovili?
4. Jaké informace jste chtěli do pořadu dostat?
5. Proč jste se rozhodli pro tento způsob zobrazení?
6. Jaké rozdíly vidíte mezi jednotlivými pořady (způsob, informace, zábavnost,
interakce s publikem, zobrazení, jazyk)? (Otázka má vést k rozdílným přístupům
k rozdílným cílovým skupinám)
7. Co vás na jednotlivých pořadech zaujalo?
8. Co z této aktivity můžete využít ve své práci/ve svém životě?

Tipy
a komentáře

1. Celou aktivitu můžete ještě začít krátkou reflexí tak, aby si účastníci odpověděli na
to, co chtějí v rámci své práce/projektů/iniciativ/životního přístupu podporovat a jak:
		 – Co chci propagovat/podporovat (témata, hodnoty, kompetence – schopnosti,
znalosti, postoje)?
		 – Jakým způsobem mohu toto propagovat (aby to bylo zajímavé, přínosné,
srozumitelné)?
		Reflexi můžete provést ve dvojicích nebo ve skupinkách, maximálně na 20 min. (tak,
aby reflexe byla jen krátkým stimulem pro aktivitu).
2. Pokud bude vaše skupina početná, můžete pořady rozšířit o další. Program je opět
pouze na vás.
3. Celé „vysílání“ také doporučujeme natáčet. Průběhu to dodává na opravdovosti a pro
účastníky je pozdější nahrávka jedinečnou vzpomínkou.
4. Při vybavení „studia“ se snažte sehnat co nejadekvátnější rekvizity, např. pohovku
pro talk show atp.
Autor: Ondřej Lochman a školitelé „Sailors on the CitizenShip“

30

Já, občan Evropy

Příloha 1: Instrukce pro skupiny
Zprávy Evropské televize mládeže

Vaším úkolem je připravit ranní a večerní zprávy dnešního dne. Délka obou zpráv dohromady nesmí
překročit 10 minut. Dva členové vašeho týmu mají roli moderátorů a další členové mohou být repor
téry (nebo někým jiným – je to jen na vaší fantazii), kteří jsou v různých částech Evropy.
Vaším cílem je informovat diváky o nejnovějších událostech z oblasti evropské práce s mládeží a ev
ropské mládežnické politiky a také o různých iniciativách vedených mládeží. Zdrojem pro vaše infor
mace jsou všichni lidé kolem, jiná média či internetové stránky jako například:
http://www.mladezvakci.cz
http://www.eurodesk.org/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=cs
http://www.ceo.org.pl/portal/english
http://www.youthforum.org/
http://www.youthactionnet.org/
http://www.salto-youth.net
Zlomte vaz!!!

Talk show

Vaším úkolem je připravit talk show, která se bude dotýkat tématu „Evropské občanství“. Je zcela na
vás, jak bude váš diskusní pořad vypadat. Můžete mít jednoho nebo více moderátorů. Hosty mo
hou být někteří členové vašeho týmu, ale také kdokoliv jiný, kdo bude mít zájem ve vašem pořadu
vystoupit (hostem může být expert, občan, úředník z Evropské komise – je to zkrátka zcela na vás).
Snažte se diskutovat o tématech, která jsou pro vaše diváky důležitá, a nezapomeňte na použití ko
ření, které se nazývá humor. Délka vašeho pořadu by neměla překročit 15 minut.
Zlomte vaz!!!
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Evropské příběhy (dokument zaměřený na EDS a dobrovolnictví)

Vaším úkolem je připravit dokument o mladých lidech. Mělo by to být několik krátkých rozhovo
rů s těmi, kteří mají zkušenost s Evropskou dobrovolnou službou (EDS) a dobrovolnictvím obecně.
Můžete se také zaměřit na ty, kteří mají zkušenosti z různými mezinárodními semináři a setkáními.
Vaším cílem je představit příležitosti pro mládež zábavným způsobem. Jedna osoba z vašeho týmu
by měla být reportérem a další mohou být respondenty nebo mít jinou roli dle potřeb týmu. Využijte
své vlastní zkušenosti i zkušenosti dalších účastníků. Nezapomeňte na to, že váš dokument je určen
celoevropskému publiku. Můžete také použít internet, například portály jako:

http://www.mladezvakci.cz
http://www.eurodesk.org/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=cs
http://www.ceo.org.pl/portal/english
Zlomte vaz!!!

Telenovela

Vaším úkolem je připravit 137. díl slavné telenovely. Název vybíráte vy. Telenovela se odehrává v jed
né městské části města Hamburg. Již od prvního dílu se vše děje pouze na jedné ulici, kde mimo
německých starousedlíků žijí také přistěhovalci z Turecka, Polska, Itálie a jiných zemí. Ulice je prostě
jedním velkým mixem národů a kultur. Vytvořte tedy příběh, který bude odpovídat scénáři klasické
telenovely, ale zahrňte do něj témata jako lidská práva, osobní, národní a/nebo evropská identita
a občanství. Délka vašeho pořadu by neměla přesáhnout 10 minut.
Zlomte vaz!!!
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Reklamy

Vaším úkolem je připravit reklamy pro Evropskou televizi mládeže. Vytvořte minimálně 2 reklamy.
První reklama by měla propagovat program Mládež v akci a jejím cílem je získat více nových žadatelů
o grant. Téma druhé reklamy je na vás, ale musí se týkat práce s mládeží a témat, která se mládeže
bezprostředně týkají (získání práce, cestování, dobrovolnictví, učení se jazykům, volby atp.). Reklama
může také propagovat určitou organizaci nebo hnutí. Žádná z vašich reklam by neměla být delší než
120 sekund. Můžete využít své vlastní zkušenosti i zkušenosti lidí kolem a různá média.
		
Zlomte vaz!!!

Pohádka

Vaším úkolem je připravit pohádku, která dětem přiblíží evropské občanství (zaměřte se především
na hodnoty). Zaměřte se zejména na to, jakým způsobem budete téma komunikovat směrem k vaší
cílové skupině, která má svůj vlastní svět, jazyk i symboly a světu dospělých nebude rozumět. Můžete
také spojit různé příběhy z různých evropských zemí v jeden. Příběh by měl být zajímavý, zábavný,
ale musíte také zajistit to, aby informace, které chcete sdělit, nezanikly. Vaše pohádka by neměla být
delší než 7 minut.
Zlomte vaz!!!
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Název

Já, občan Evropy?

Cíl

Uvědomění si různých rolí a významů občanství pro jednotlivce.

Metoda

Individuální reflexe, skupinová práce, diskuse.

Délka

40 min

Počet účastníků

6 a více

Potřebné materiály

1 flipchartový papír
1 papír A4 na účastníka
1 fixa na účastníka
Papírová lepící páska

Témata

Osobní identita

Instrukce

Příprava:
1. Doprostřed kruhu položte papíry A4 a fixy.
2. Na flipchart nakreslete příčně (nejlépe trochu směrem nahoru) šipku a vyznačte
na ní (kdekoliv) 3 body.
Aktivita:
1. Požádejte účastníky, aby si každý vzal 1 fixu a 1 papír A4.
2. Představte jim nakreslenou šipku. Řekněte, že tato šipka symbolizuje čáru
života.
3. Požádejte účastníky, aby si nakreslili svoji „šipku života“ a na šipce zaznačili
nejméně 3 časové body podle toho, kdy se cítili občany. Na papír mohou
popsat, o jakou událost se jednalo. (7 min)
4. Když mají všichni hotovo, požádejte účastníky, aby zaznačili pokud možno
nejméně 3 další body, kdy se cítili občany Evropy, a na papír opět popsali
o jakou událost se jednalo. (7 min)
5. Poté účastníky požádejte, aby vytvořili trojice a sdělili si výstupy svých osobních
reflexí. (15 min)
6. Když diskuse ustanou, začněte se závěrečným shrnutím. Zeptejte se: „Kdy jste
se cítili občany?“ a poté „Kdy jste se cítili občany Evropy?“. Výroky zapisujte na
flipchart, když se budou opakovat, můžete je tematicky slučovat. (10 min)

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)

Tipy a komentáře

1. Jaký je pro vás rozdíl mezi první a druhou otázkou?
2. Co rozumíte pod pojmem „občan Evropy“? (Zaměřte se na rozdíl vnímání občan
EU a občan Evropy.)
3. Nakolik je občanství pouze právním vztahem a nakolik je naší volbou? (Zaměřte
se na rozdílné vnímání občanství jako právního vztahu „jednotlivec a stát“
a „aktivní občanství“.)
4. Má občanství smysl i ve 21. století?
Šipky účastníků vylepte v pracovní místnosti, aby si je všichni mohli během
přestávek prohlédnout.
Autor: Ondřej Lochman a školitelé „Sailors on the CitizenShip“
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Název

Kniha dějin Evropy

Cíl

Porozumět pohledům na historii Evropy a relevance dějinných událostí.
Reflexe přístupů k dějinám Evropy a kladů i záporů vytvoření společné knihy dějin
Evropy.
Porozumět jak a co se učí o dějinách Evropy v jiných evropských zemích.

Délka

90 minut

Počet účastníků

8 a více (Aktivita funguje pouze v interkulturní/mezinárodní skupině)

Potřebné materiály

1 flipchartový papír pro každou skupinu
2 fixy pro každou skupinu
Tužky a papír A4 pro každého účastníka

Témata

Dějiny Evropy a přístupy při učení dějin

Instrukce

Příprava:
Dopředu si na tabuli/flipchatový papír napište instrukce z bodů 3 a 4.
Pokud máte tu možnost, připravte si rozdělení do skupin tak, aby byla skupina co
nejvíce národnostně promíchaná.
Aktivita:
1. Zeptejte se účastníků, zda mají doma nějakou knihu dějin Evropy. Zda vědí, kdo ji psal?
Případně jestli vědí, v jakém původním jazyku je psaná? A co si z ní pamatují? (5 min.)
2. Řekněte účastníkům, že jejich úkolem bude sestavení krátkého obsahu knihy
„Dějiny Evropy“.
3. Každému účastníkovi/ci rozdejte papír a tužku. Dále jim řekněte, že nyní je
jejich úkolem (tyto instrukce zapište na tabuli/flipchart): „Samostatně sepište
obsah knihy dějin Evropy a rozhodněte se, které tři pro vás nejvíce relevantní
osobnosti, kultury, události, ideologie/ideje by ve vaší knize Dějiny Evropy měly
být obsaženy (celkem tedy 12 položek).“ (10 min.)
4. Rozdělte účastníky do skupin, nejlépe po 4–5 lidech (dbejte na to, aby byly
skupiny co nejvíce mezinárodní a nejlépe z jiných koutů Evropy) a dále
jim zadejte následující úkol (tyto instrukce zapište na tabuli/flipchart):
„Prodiskutujte, vyberte a dohodněte se na 3 nejvíce relevantních položkách pro
každou kapitolu.“ (35 min.)
5. Požádejte účastníky, aby představili své výsledky (během prezentací si dělejte
poznámky, abyste mohli na konci shrnout nejčastěji zmíněné položky). (20 min.)
6. Proveďte závěrečnou diskusi. (25 min.)

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)

Tipy a komentáře

1. Bylo těžké dosáhnout shody? Pokud ano, proč?
2. Co bylo v celém procesu nejtěžší/nejlehčí?
3. Proč pro vás byla ta či jiná položka tak důležitá?
4. Co určuje naše vnímání dějin?
5. Zjistili jste nějaké odlišnosti ohledně způsobu výuky dějin/nahlížení na dějiny
mezi vaší kulturní realitou a realitou jiného účastníka/ce?
6. Myslíte si, že je zde potřeba vytvoření společné knihy dějin Evropy? Proč ano/
ne? Jaké by byly výhody/nevýhody?
7. Myslíte si, že je něco takového reálné?
Při uzavírání aktivity můžete zmínit pokus z roku 2007, kdy Německo v rámci
předsednictví EU iniciovalo společnou knihu dějin Evropy, nicméně bez výsledku.
Jako příklad je možné také uvést německo-francouzskou knihu společných dějin.
Odkazy na obě témata naleznete na: www.mladezvakci.cz/publikace/jaobcanevropy.
Autor: Adaptovaná metoda školiteli „Sailors on the CitizenShip“
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Název

Museion Europas

Cíl

Uvědomit si, z jakých principů vycházejí proměny dnešní Evropy.

Délka

90 minut

Počet účastníků

12 a více

Potřebné materiály

Různé výtvarné materiály (krepový papír, čtvrtky, velkoformátové papíry, kreslící
potřeby, nůžky, lepidla, lepící pásky, staré noviny aj.)
Flipchartový papír a fixy

Témata

Evropská identita

Instrukce

Příprava:
1. Připravte si všechny výtvarné potřeby na jedno místo v místnosti.
Aktivita:
1. Začněte „brainstromingem“ a zeptejte se účastníků, co je napadne, když
se řekne „Evropa na počátku 21 století“. Tento nadpis napište na flipchart
a sesbírejte od účastníků klíčová slova. Flipchart odtrhněte a nalepte tak, aby
byl vidět. (5 minut)
2. Vysvětlení kontextu a zadání instrukcí (20 min)
Řekněte účastníkům, že nyní spolu vytvoříte Muzeum současné Evropy.
Řekněte jim, ať si představí, že je rok 2050 a v muzeu Evropy (které je umístěno
v místě, kde právě jste) se otevírá nová expozice „Evropa na počátku 21. století“.
Úkolem účastníků je tuto expozici navrhnout, připravit a představit. Expozice
je odrazem dneška. Na flipchart nakreslete muzeum a v něm čtyři oddělení:
kultura, věda a technika, ideje a politika, architektura prostředí kolem nás.
Zeptejte se účastníků, kdo chce v kterém týmu být, a postupně je dopište do
každého oddělení. Přiřazení osob skončete teprve, pokud všichni mají kde být
a všichni jsou spokojeni s tím, ve kterém oddělení jsou. Řekněte účastníkům,
že nyní je jejich úkolem shodnout se, co bude obsahem výstavy, navrhnout,
jak bude vypadat, a poté expozici vyrobit a instalovat do společného muzea
(souběžně řekněte, kde mohou účastníci svoje díla vystavovat). Řekněte, že
použít mohou cokoliv (pokud to nebude nenávratně zničeno) a kohokoliv
(pokud s tím souhlasí). Dejte účastníkům 75 minut na přípravu.
3. Po instalování výstavy se vydejte na prohlídku muzea. U každého exponátu se
zastavte a zeptejte se účastníků „Co vidí?“ a „Co to pro ně symbolizuje?“. Nechte
účastníky, aby se mohli zeptat vystavovatelů na význam daného artefaktu nebo
např. na záměr vystavování právě tohoto díla.
4. Po skončení prohlídky přejděte k závěrečné diskusi.

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)

Na flipchartové papíry napište 3 otázky:
1. Co jste na výstavě očekávali a neobjevilo se?
2. Co je podle vás na dnešní době výjimečné? Pokud nic, proč?
3. Budou v roce 2050 ještě potřebná muzea? Pokud ano, proč?
Dejte účastníkům 10 minut na to, aby k jednotlivým otázkám napsali svoje odpovědi
a komentáře. Upozorněte je, že nesmějí mluvit, ale že mohou reagovat na odpovědi/
otázky/komentáře druhých. Po skončení „diskuse“ se ke každému plakátu zeptejte,
co účastníkům přišlo jako nejpodstatnější. Celou aktivitu ukončete informací o tom,
že v roce 2007 vzniklo cestovní muzeum Evropy, které mapuje dvacáté století,
a předejte účastníků odkaz na internet, kde se mohou dozvědět více.

Tipy a komentáře

Více informací o muzeu Evropy naleznete zde: www.mladezvakci.cz/publikace/
jaobcanevropy.
Autor: Ondřej Lochman
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Název

Podoby mojí identity

Cíl

Porozumět rozdílným pohledům na národní stát.
Uvědomit si osobní míru sounáležitosti s národem/zemí/etnikem/státem.

Délka

50 minut

Počet účastníků

10–12 účastníků (Pokud je vaše skupina početnější, je ideální ji rozdělit na menší,
ovšem ne menší než 8 osob na 1 skupinu.)

Potřebné materiály

10 papírů A4
Papírová lepící páska

Témata

Osobní identita, nacionalismus

Instrukce

Příprava:
Připravte si 2 papíry formátu A4. Na jeden napište „ANO“, na druhý „NE“. Papíry
přilepte v místnosti na zdi proti sobě tak, aby představovaly škálu a účastníci se
mohli na této pomyslné škále pohybovat.
Na papíry A4 napište tyto otázky (Jedna otázka na jeden papír.):
1. Musí národ mluvit jedním jazykem?
2. Je národ definován jedním společným teritoriem?
3. Je patriotismus prvním krokem k nacionalismu?
4. Potřebujeme stále národní státy?
5. Pokud by zde byla potřeba, bojoval/a bys proti jinému evropskému národu?
6. Povolil/a bys komukoliv usadit se v tvojí zemi?
Aktivita:
Délka aktivity záleží na počtu účastníků a jejich zapojení. Minimální doporučený čas
pro 6 výše sepsaných otázek je 25 minut.
1. Ukažte účastníkům, kde jsou v místnosti nalepené papíry „ano“ a „ne“.
Vysvětlete jim, že prostor mezi nimi je pomyslná škála a že se na ní budou moci
pohybovat podle toho, jak moc ne/souhlasí s určitým tvrzením.
2. Přečtěte první otázku a požádejte všechny, aby se postavili na místo, které
odpovídá jejich názoru na toto tvrzení.
3. Poté, co účastníci zaujmou pozice, se jich zeptejte, proč stojí právě na tomto
místě, a pak facilitujte (veďte) diskusi tak, aby každý, kdo chce, mohl vyjádřit
svůj názor. Až budete mít pocit, že otázka již byla dostatečně prodiskutována,
přejděte k následující otázce.
4. Po prodiskutování poslední otázky můžete ještě provést závěrečnou diskusi
(15 min.), anebo pouze položit otevřenou otázku pro osobní reflexi. Otázka zní:
Dokážete si představit svět bez konceptu „národního státu“?

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)

Tipy a komentáře

1. Jaká otázka pro vás byla nejtěžší a proč?
2. Co vás nejvíce překvapilo?
3. Co jste během diskuse odhalili/naučili se?
4. Jaké otevřené otázky vás po této diskusi napadají?
Konfrontace osobní identity může být velmi emocionální. Facilitátor diskuse proto
musí být připraven na potenciální konflikty nebo případnou negativní atmosféru
během procesu diskuse.
Autor: Adoptovaná metoda – školitelé „Sailors on the CitizenShip“
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Název

Příběh občanství

Cíl

Porozumět vzniku občanství a různým konceptům občanství.

Druh metody

Brainstorming, divadlo, práce ve skupinách, diskuse.

Délka

90 minut

Počet účastníků

12 a více

Potřebné materiály

4 vytištěné přílohy (pracovní listy pro skupiny)
různé kostýmy
2 flipchartové papíry
4 fixy

Témata

Dějiny a koncepty občanství

Instrukce

Příprava:
1. Připravte si 2 flipchartové papíry. Na jeden napište nadpis „Kde se vzalo
občanství?“ a druhý rozdělte čárami na 4 části.
2. Poblíž flipchartu položte kostýmy.
3. Přečtěte si pracovní listy.
Aktivita:
1. Začněte „brainstormingem“. Zeptejte se účastníků: „Kde se vzalo občanství?“.
Každý komentář zapisujte. Pokud je to možné, zmiňte na konci, že vývoj lze
rozdělit na 4 období (zmínka není klíčová). (10 min.)
2. Řekněte účastníkům, že se nyní vrátí do dějin a zjistí, jak se občanům žilo.
3. Rozdělte skupinu na 4 podskupiny a každé skupině dejte jeden příslušný
pracovní list a sdělte jim, že na práci mají 30 minut.
4. Práce ve skupinách. (30 min.)
5. Shromážděte skupiny a poproste je, aby představily své epochy. Začněte
nejstarší epochou. Po každé skupině se všech účastníků zeptejte: „Co bylo
charakteristické pro koncept občanství v tomto období?“ (na základě toho, co
viděli/vědí/četli/atd.) Diskusi můžete také posílit otázkami jako: „Kdo mohl být
občanem?“, „ Jaké byly jeho/její práva a povinnosti?“. Klíčová slova zapište na
předem připravený papír rozdělený na 4 části.
6. Po prezentaci a diskusi poslední skupiny se celé skupiny zeptejte: „Jaké výzvy
stojí před dnešním občanstvím?“ a „Myslíte si, že koncept občanství bude za 30
let ještě funkční?“.

Tipy a komentáře

Aktivita může předcházet aktivitě „Podoby mojí identity“, neboť je úzce spojená
s otázkami potřeby národního státu a dalšími formami občanství.
Přílohy čerpají z publikace T-KIT – European Citizenship … under construction
stránky 9 –19. Odkaz na publikaci naleznete zde: www.mladezvakci.cz/publikace/
jaobcanevropy.
Autor: Ondřej Lochman a školitelé „Sailors on the CitizenShip“
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Pracovní listy pro skupiny:
Skupina A	

PŘÍBĚH OBČANSTVÍ

Drazí občané,
teď budete pracovat na historii občanství. Vaším úkolem je popsat koncept občanství, který byl prak
tikován v níže popsaném období. Nejdříve si přečtěte následující informace.

Občanství ve starověku
Myšlenka občanství se zrodila v klasickém světě Řeků a Římanů. Myšlenkou bylo zapojit alespoň
některé obyvatele do vytváření zákonů a výkonu vlády. Většina těchto států umožnila pouze svo
bodným, v daném místě žijícím mužům účastnit se občanského života. Ženy, otroci a cizinci nebyli
považováni za občany. Římané využívali občanský status „civitas“, který bylo možné získat i ztratit.
Jak vidíte, občanství a demokracie si nemusí být rovny. Přesto byli velcí myslitelé té doby přesvěd
čeni, že není jiné lepší formy organizace společnosti než starořecká demokracie. Například Platón
předpokládal, že forma „republiky“ může začít až po revoluci (a ne, že by se to v pozdějších dějinách
lidstva často nepotvrdilo).
Dalším filozofem byl Aristoteles. „Celek je větší než součet jeho částí“, je motto, které často používá
me. Byl přesvědčen, že komunity existují, neboť přirozeností lidského druhu je žít společně. Věřil, že
vzdělání by mělo být dobře organizováno.
Jedním z prvků starověkého světa byla „Agora“, srdce aténské společnosti, veřejné místo a centrum
občanských aktivit, kde se dělala rozhodnutí a vedly se diskuse.
Teď znáte určité charakteristiky daného období. Vaším úkolem je zahrát situaci, která ukazuje, kdo je
občan a jaká je jeho role (jak byl chápán koncept občanství ve vašem období).
Může se jednat o jakoukoliv situaci, která podle vás nejlépe popisuje občana. Během představení
můžete mluvit, použít cokoliv chcete (v mezích zákona ČR a EU). Po vašem představení budou ostat
ní mít příležitost se vás zeptat na otázky, buďte připraveni odpovídat.
Hodně štěstí
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Skupina B

PŘÍBĚH OBČANSTVÍ

Drazí občané,
teď budete pracovat na historii občanství. Vaším úkolem je popsat koncept občanství, který byl prak
tikován v níže popsaném období. Nejdříve si přečtěte následující informace.

Občanství ve středověku
Myšlenka občanství ze společnosti v podstatě vymizela během feudalismu, kdy pouze hrstka lidí
vládla široké většině. Pouze malé množství lidí vědělo, co slovo občanství opravdu znamená. Přesto
byla určitá vrstva lidí, kteří byli obyvateli měst a měli svůj specifický status v královstvích a jejichž
chápání občana se podobalo řeckým a římským časům.
Během 16. století se občané začali v Evropě objevovat znovu, zvláště v italských městských státech.
Ve většině z nich bylo občanství omezeno na děti občanů. V Benátkách jste například museli žít a pla
tit 15 let daně jako neobčan, abyste se občanem mohli stát.
Teď znáte určité charakteristiky daného období. Vaším úkolem je zahrát situaci, která ukazuje, kdo je
občan a jaká je jeho role (jak byl chápán koncept občanství ve vašem období).
Může se jednat o jakoukoliv situaci, která podle vás nejlépe popisuje občana. Během představení
můžete mluvit, použít cokoliv chcete (v mezích zákona ČR a EU). Po vašem představení budou ostat
ní mít příležitost se vás zeptat na otázky, buďte připraveni odpovídat.
Hodně štěstí

Skupina C

PŘÍBĚH OBČANSTVÍ

Drazí občané,
teď budete pracovat na historii občanství. Vaším úkolem je popsat koncept občanství, který byl prak
tikován v níže popsaném období. Nejdříve si přečtěte následující informace.

Občanství v době osvícenství
Osvícenství bylo velmi široké evropské hnutí, zahrnující filozofii, uměleckou literaturu, jazykovou
a politickou teorii v pozdním 17. a 18. století. Osvícenství se snažilo dospět dále a vidět svět jinak.
Nový význam rovněž přikládali roli občana a občanství. Jedním ze základních osvícenských výcho
disek bylo přesvědčení, že vesmír je elementárně racionální. To znamená, že je možné ho pochopit
pomocí rozumu a je možné ho kontrolovat. Jean Jacques Rousseau je autorem myšlenky, že všichni
občané by měli přispívat k politickým rozhodnutím bez snahy o osobní výhody.
Chápání občana bylo již v tomto období spojeno s národem a s povinnostmi a právy ze strany a vůči
„právě narozenému národnímu státu“. Osvícenští filozofové měli velký vliv na soudobé dění, např.
Francouzskou revoluci nebo tvorbu ústavy Spojených států.
Teď znáte určité charakteristiky daného období. Vaším úkolem je zahrát situaci, která ukazuje, kdo je
občan a jaká je jeho role (jak byl chápán koncept občanství ve vašem období).
Může se jednat o jakoukoliv situaci, která podle vás nejlépe popisuje občana. Během představení
můžete mluvit, použít cokoliv chcete (v mezích zákona ČR a EU). Po vašem představení budou ostat
ní mít příležitost se vás zeptat na otázky, buďte připraveni odpovídat.
Hodně štěstí
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Skupina D

PŘÍBĚH OBČANSTVÍ

Drazí občané,
teď budete pracovat na historii občanství. Vaším úkolem je popsat koncept občanství, který byl prak
tikován v níže popsaném období. Nejdříve si přečtěte následující informace.

Občanství v dnešní demokracii a liberalismu
Základní myšlenkou liberálního chápání občanství je jednoduše to, že existují určitá základní práva
každého občana. Ta jsou respektována do té doby, dokud je loajální ke svému státu (nikoli k režimu,
který je u moci právě v daném okamžiku).
Jedním z prvních nejvlivnějších liberálních myslitelů byl anglický filozof John Locke. Podle něj stát
existuje kvůli ochraně občanů a kvůli ochraně jejich práv a svobod. Na základě společenské smlouvy
mezi lidmi a jejich vládami mají občané svobodu myšlení, víry, vyjádření své víry stejně tak, jako si
mohou svobodně vybrat svojí vládu nebo ji změnit.
Někteří liberální filozofové se také zabývali myšlenkou kolektivu a společnosti jako celku. Svoboda
má smysl pouze ve chvíli, kdy je spojena s kolektivní zodpovědností a rovností. Tato nezměnitelná
víra v základní rovnost mezi lidmi je něco, co je možné sledovat až ke stoikům, filozofickému hnutí
v Aténách 300 let př. n.l.
Postupně se utvořily dvě myšlenkové školy. Obě jsou propojeny, ale také mají jasně odlišné pozice.
Sdílejí základní víru v absolutní důležitost svobody a obvykle se na ně odkazuje jako na liberální
individualismus a liberální komunitarismus nebo republikánství.
Teď znáte určité charakteristiky daného období. Vaším úkolem je zahrát situaci, která ukazuje, kdo je
občan a jaká je jeho role (jak byl chápán koncept občanství ve vašem období).
Může se jednat o jakoukoliv situaci, která podle vás nejlépe popisuje občana. Během představení
můžete mluvit, použít cokoliv chcete (v mezích zákona ČR a EU). Po vašem představení budou ostat
ní mít příležitost se vás zeptat na otázky, buďte připraveni odpovídat.
Hodně štěstí

44

Já, občan Evropy

Název

Společenství snů i skutečnosti

Cíl

Charakteristika komunity, ve které žiji, a schopnost prezentovat ji.
Získání dovedností pro analýzu a zlepšování podmínek místních komunit. Porozumění
kontextu a funkcím místních komunit.

Délka

4 – 5 hodin

Počet
účastníků

6 a více

Potřebné
materiály

půl flipchartového papíru pro popsání každé místní komunity
4 flipchartové papíry na jednu skupinu
4 fixy a případně další kreslící potřeby na jednu skupinu
vytištěné instrukce pro skupiny – 4 různé instrukce x počet skupin
malé nálepky (kolečka nebo štítky)

Témata

Komunitní rozvoj, principy participace, řízení projektu

Instrukce

Příprava:
1. Vlastní aktivita začíná fází 2. Pro aktivitu ale potřebujete příklady místních
společenství, které byste mohli analyzovat. Možnosti jsou buď vytvoření imaginárních
společenství, nebo využít jednotlivých společenství účastníků (tedy měst, vesnic,
komunit, kde žijí). Zde popsaná aktivita využívá druhé možnosti.
2. Připravte příklad pro fázi 1. Na půl flipchartu nakreslete osobu (má symbolizovat
účastníka) a kolem ní napište (můžete i doplnit o symboly), co mají na svůj flipchart
zaznamenat. Tedy: země, jméno města/vesnice/komunity, počet obyvatel, podíl
mládeže v %, hlavní možnosti zaměstnanosti/problémů s nezaměstnaností, úroveň
vzdělání a možnosti vzdělávání, kultura (místní produkty, tradice aj.), hlavní výzvy,
kterým komunita čelí, příležitosti, zvláštnosti komunity, možnosti využití volného času,
politická situace, jak je komunita ovlivněna evropskou integrací a jak globálními vlivy.
3. Připravte instrukce pro fázi 2. Na tabuli/flipchart napište:
1. „Objevování“ 30 minut a vedle nakreslete malou lupu.
– prezentace 15 minut
2. „Snění“ 30 minut a vedle nakreslete obláček jako symbol snu.
– prezentace 15 minut
Přestávka 20 minut
3. „Osud“ a „Určení“ 45 minut a vedle nakreslete terč a dům.
– finální prezentace 25 minut
4. Ke kroku „Objevování“ nakreslete na tolik flipchartů, kolik budete mít skupin, velkou
lupu. Doprostřed lupy budou účastníci sepisovat své objevy. Ke kroku „Snění“
nakreslete obláček (takový jako z komiksu). Do největšího obláčku budou účastníci
psát to, co si vysní.
Aktivita:
Fáze 1: Popsání prostředí, ve kterém žijeme. (60 minut)
Cílem je představit komunity, ve kterých účastníci žijí, celé skupině, a také získat příklady
pro další kroky aktivity.
1. Řekněte účastníkům, že nyní budou mít možnost představit ostatním prostředí, ve
kterém žijí. Představte jim předem připravený příklad pro fázi 1. Vysvětlete, že pokud
více účastníků pochází ze stejné komunity, tak vytváří pouze jeden plakát.
2. Dejte účastníkům fixy, flipcharty a 30 minut na vytvoření plakátů.
3. Po uplynutí 30 minut požádejte účastníky, aby se sešli v jednom místě a usedli do
kruhu. Požádejte je, aby doprostřed kruhu položili plakáty.
4. Řekněte, že nyní se otevírá galerie a všichni mají 10 minut na to se projít a prohlédnout
si plakáty.
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5. Poté buď účastníky požádejte, aby představili tři věci ze svého plakátu, které jsou
podle nich nejdůležitější. Nebo rozdejte každému účastníkovi tři nálepky, které
označují hlasy. Každý má poté možnost označit tři věci na jakémkoliv plakátu,
o kterých by se chtěl dozvědět více. Po té, co účastníci zaznačí, co je nejvíce zajímá,
dejte prostor pro vysvětlení nejdůležitějších bodů z plakátů.
6. První fázi uzavřete tím, že vyberete komunity pro další kroky. Řekněte účastníkům, že
dál můžeme pracovat (z časových důvodů) jen se čtyřmi příklady (nebo jiným počtem,
podle toho kolik skupin chcete mít). Každému dejte tolik nálepek, kolik chcete mít
skupin, a nechte účastníky, ať se opět vyjádří.
Fáze 2: Objevování, vysnění, navržení a vytvoření komunit.
1. Řekněte účastníkům, že nyní budou dále pracovat se zvolenými komunitami a budou
je dále objevovat, snít, jaké by mohly být, a vytvářet je. Představte účastníkům
instrukce pro fázi 2. Každý krok budou účastníci řešit ve skupinkách, prezentace pak
probíhá před celou skupinou (prezentace slouží jen k inspiraci, proto každá skupina
prezentuje 3, maximálně 5 minut). Popis jednotlivých kroků naleznete v instrukcích
pro skupiny).
2. Rozdělte účastníky na počet skupin, který chcete (doporučeno maximálně 5 účastníků
na skupinu).
3. Řekněte účastníkům, že začínáme krokem „objevování“ a jejich úkolem je zjistit, jaký
potenciál se v dané komunitě skrývá. Výstupy mají zaznamenat na flipchartový papír
se symbolem lupy. Každé skupině dejte jeden takový papír, fixy, instrukci č.1 a 30
minut.
4. Po 30 minutách nechte každou skupinu během 3–5 minut prezentovat výstupy kroku 1.
Ostatní skupiny se mohou zeptat pouze na jednu otázku na skupinu. (15 minut).
5. Přesuňte se ke kroku 2 „snění“ a řekněte, že nyní mají účastníci čas na to vysnít si
„perfektní komunity“. Dejte účastníkům flipchartový papír s nakresleným obláčkem,
instrukci č. 2 a 30 minut.
6. Poté opět proběhnou prezentace v celé skupině (15 minut).
7. Dále se přesuňte ke kroku 3 „osud“ a „určení“. Řekněte, že nyní je čas na určení toho, co
je reálné, k tomu vytvořit strategii a vizuálně znázornit jejich plán. Dejte účastníkům
2 prázdné flipcharty. Jeden je na sepsání strategie a jeden na vytvoření plánu
komunity. (Pokud chcete, můžete vytvořit příklady, jak by strategie a plán města mohly
vypadat.) Předejte účastníků ještě instrukci č. 3 a na úkol jim dejte 45 minut.
8. Pro finální prezentaci požádejte každou skupinu, ať nejprve položí na zem výsledky
kroku 1 a 2 a poté prezentují nakreslený plán města, který by měl jasně znázorňovat
vytvořenou strategii. Každé skupině dejte 5–8 minut na prezentaci. Po prezentování
všech skupin přistupte k závěrečné diskusi.
Závěrečná
diskuse
(„debriefing“)
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Fáze 3: Závěrečná diskuse.
Poznámka: Při diskusi, a stejně tak během celé aktivity, se zaměřte na pozitivní stránky věci
a na to, co již dobře funguje nebo má potenciál pro zlepšení podmínek komunit.
1. Jaké bylo žít společně s rozvojem komunity?
2. Jaká část byla pro vás nejpřínosnější? V čem?
3. Co bylo nejdůležitější pro část – „objevování“, „snění“, „osud“ a „určení“?
4. Co si myslíte, že se vám během celého procesu nejvíce povedlo?
5. Jaké přínosy mělo pracovat na vývoji ve skupině?
6. Jaký z použitých nástrojů (Swot, Smart, strategie, mapa/plán komunity) vám nejvíce
pomohl? V čem?
7. Na co si dokážete představit, že tuto metodu/jednotlivé nástroje můžete ve své práci/
ve svém životě použít?
8. Diskusi uzavřete otázkou: Na co myslet během plánování místních komunit? Návrhy
sesbírejte na flipchart.
9. Nakonec účastníky upozorněte, že aktivita je založena na metodě „oceňujícího
dotazování“ (Appreciative inquiry).
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Tipy
a komentáře

Metoda je velmi komplexní a také časově náročná. Můžete ji dále zjednodušovat. Například
vypustit prezentaci mezi kroky 1 a 2. Nebo zjednodušovat instrukce pro skupiny. Naopak ji
také můžete doplňovat a dotvářet dle vašich potřeb.
Aktivitu můžete doplnit například takto:
V kroku „snění“ můžete nejprve v celé skupině nechat účastníky zavřít oči, pustit jim
relaxační hudbu a nechat je vysnít si svoji vizi dané komunity.
V kroku „osud“ a „určení“ můžete strategii doplnit o způsob určování a rozdělování úkolů
pomocí tzv. Ganttova diagramu, který lze najít zde: www.mladezvakci.cz/publikace/
jaobcanevropy.
Více o metodě „oceňujícího dotazování“ naleznete zde: www.mladezvakci.cz/publikace/
jaobcanevropy.
Autor: Adoptovaná metoda školiteli „Sailors on the CitizenShip“

Instrukce pro skupiny:
(pozn. pro každou skupinu jednu kopii při každé fázi.)

Instrukce č.1: Objevování – 30 minut

Nyní máte možnost objevit potenciál vaší komunity. Promluvte si s reprezentanty dané komunity
a snažte se získat co nejvíce informací, abyste věděli, jaký potenciál se v komunitě skrývá. Můžete vy
užít analýzu SWOT (S– silné stránky, W – slabé stránky, O – příležitosti, T – hrozby), nicméně zaměřte
se pouze na silné stránky a příležitosti. Pokud se dostanete ke slabým stránkám, případně hrozbám,
tak se zamyslete, zda je lze využít tak, aby se z nich staly silné stránky nebo příležitosti.
Zvolte si ve své skupině toho, kdo bude hlídat čas, kdo bude zapisovat, kdo později prezentovat celé
skupině váš výstup a pokud to uznáte za vhodné i vystoupení toho, kdo bude facilitovat/vést průběh
vaší diskuse.

Instrukce č.2: Snění – 30 minut

Nyní máte možnost vysnít si, jak by vaše komunita mohla vypadat. Zkuste si představit, jak by vaše
komunita vypadala, kdyby byla dokonalá. Co vše by měla? Jak by se vám v ní žilo? Co by nabízela?
Nedržte se žádných hranic a vymýšlejte klidně i věci, které se mohou zdát na první pohled nereálné.
Zamyslete se nad různými scénáři rozvoje i nad různými způsoby organizace. Poté proberte vaše
vize se všemi členy skupiny a zkuste se dohodnout na jedné společné vizi (stačí jen sepsat/zobrazit,
co vše by měla vaše komunita mít a jak by se v ní jejím členům žilo). Vše podstatné zapište do „obláč
ku“ tak, aby vše bylo jasné i pro ty, kteří ve vaší skupině nejsou.

Instrukce č.3: „Osud“ a „Určení“ – 45 minut

Nyní máte možnost určit to, co je reálné. Vytvořit a sepsat strategii pro vaši komunitu a tuto strategii dále
vizuálně znázornit na mapě/plánu vaší komunity. Prohlédněte si vaši lupu a obláček a pro jednu vizi,
na které se dohodnete, sepište strategii ve formě cílů. Cíle pište tak, aby byly SMARTER (S – specifické,
M – měřitelné, A – ambiciózní, R – realistické, T – časově ohraničené, E –ekologické, R– zaznamenané).
Všechny by měly mít pozitivní vliv na životní prostředí i na lidi z vaší komunity. Cíle zapište na 1 prázdný
flipchartový papír. Po vytvoření cílů nakreslete mapu/plán vaší komunity. Mapu/plán zobrazte na dru
hý flipchartový papír. Vše zaznamenejte tak, aby to bylo jasné i těm, kteří ve vaší skupině nejsou.
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Název

Vlak s cílovou stanicí Evropa 2030

Cíl

Motivovat účastníky k zájmu o vytváření strategií a dlouhodobého
plánování.
Reflexe svých postojů, priorit a odpovědnosti vůči svému okolí.

Délka

75 minut

Počet účastníků

16–24

Potřebné materiály

10 × fixy
3 × flipchartové papíry
1 × nůžky

Témata

Budoucnost Evropy (ekonomická, politická, společenská a kulturní
dimenze), vytváření vizí a strategií

Instrukce

Příprava:
– Pro aktivitu je ideální velká místnost nebo dvě místnosti. Úvod
probíhá v jednom kruhu. Již před začátkem aktivity je třeba
připravit v druhé části místnosti/druhé místnosti 4–6 židlí (podle
počtu účastníků) proti sobě tak, aby připomínaly kupé ve vlaku.
Vytvořte čtyři taková „kupé“.
– Jeden flipchart rozdělte na 4 části jako puzzle a každou část
vyplňte popisem jedné dimenze občanství (viz obrázek A1 –
Dimenze občanství). Poté flipchart rozstříhejte na 4 části puzzle.
– Ze 2 dalších flipchartových papírů udělejte také velká puzzle
(tentokrát ale bez textu, pouze s nápisy oblastí dimenzí) a také je
rozstříhejte (viz obrázek A2 – Pracovní listy).

Politický
rozměr

Kulturní
rozměr

Sociální
rozměr

Hospodářský
rozměr

A2 – Pracovní listy

Závěrečná diskuse
(„debriefing“)
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Aktivita:
1. Představte účastníkům jednotlivé oblasti společnosti
a občanských práv a povinností s tím souvisejících pomocí
předkresleného puzzle (viz obrázek A1 – Dimenze občanství),
které postupně poskládáte. Zeptejte se, zda účastníci rozdělení
rozumí.
2. Přesuňte se s účastníky do prostoru, kde máte jednotlivá „kupé“,
a řekněte jim, ať se usadí, kde chtějí.
3. Nyní řekněte účastníkům, ať si představí, že sedí ve vlaku do
budoucnosti Evropy, který odjíždí, jakmile dá průvodčí (tj. vy)
pokyn, a jehož konečnou zastávkou je Evropa 2030. Informujte je,
že tato cesta bude trvat 30 minut.
4. Vysvětlete účastníkům, že jejich úkolem je promyslet, diskutovat
a sepsat, jak by měla Evropa vypadat v roce 2030. Každé skupině
(„kupé“) dejte dvě části puzzle, na kterých je napsáno, o jaké
oblasti má „kupé“ diskutovat.
5. Po 30 minutách spojte dvě skupiny s jinými oblastmi (tak, aby
účastníci spojených skupin mohli složit celé puzzle ze 4 částí) a ve
dvou paralelních skupinách proveďte prezentaci výsledků. Každé
skupině dejte 5 minut na prezentaci.
6. Proveďte závěrečnou diskusi ve dvou skupinách odděleně.
Závěrečnou diskusi proveďte v celé skupině.
1. Jaká byla cesta do Evropy roku 2030?
2. Je těžké/jednoduché si představit Evropu roku 2030?
3. Na jakých tématech bylo nejtěžší se dohodnout?
4. Jak reálné si myslíte, že jsou vaše představy?
5. Co může pomoci k tomu, aby se vaše představy uskutečnily?
6. Znáte nějaké dlouhodobé strategie/vize pro váš region/stát, pro
Evropu?
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7. Pokud ano, na co jsou zaměřeny?
8. Znáte nějakou dlouhodobou strategii, která se naplnila?
9. Jak můžete vy osobně napomoci k uskutečnění vašich představ?
Tipy a komentáře

Čtyři oblasti společnosti jsou založeny na dělení použité v publikaci
T-KIT „Evropské občanství – ve výstavbě“, doporučujeme přečíst si
stranu 32 a 33 anglické verze. Publikaci naleznete na http://www.youthpartnership.net/ nebo přes přímý odkaz na publikaci, který naleznete
zde: www.mladezvakci.cz/publikace/jaobcanevropy.
Čtyři oblasti můžete také doplnit o pátý rozměr – enviromentální –
tedy vztah občana k přírodě.
Cvičení je také možné adaptovat tak, že místo sepsání výsledků
diskuse mají účastníci („cestující“) za úkol výstup graficky či jinak
tvořivě znázornit.
V rámci závěrečné diskuse můžete účastníkům představit strategii EU
2020. Více informací je k dispozici na: www.mladezvakci.cz/publikace/
jaobcanevropy.
Autor: Školitelé „Sailors on the CitizenShip“

A1 – Dimenze občanství

Politický rozměr
Politická práva a povinnosti
Demokratické postoje
k řešení problémů
Politické struktury
Proces rozhodování
Definice lidských práv

Sociální rozměr
Solidarita
Loajalita ke skupině, se kterou žiji
Vztah mezi jednotlivcem
a společností
Respektování rovnosti
a ochrana lidských práv

Hospodářský
rozměr
Kulturní rozměr
Interkulturní zkušenost
Společné kulturní dědictví
Ochrana kulturního prostředí
Zachování tradic

Vztah mezi jednotlivcem
a trhem práce
Dodržování rovných
podmínek na trhu práce
Podpora integrace
menšin do
ekonomických procesů
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Slovníček pojmů
Evropa

Dnešní Evropa je zrcadlem dějinného procesu, který můžeme vidět na zeměpisných, politických nebo
kulturních mapách. Díky tomuto faktu má Evropa mnoho definic. Evropu můžeme definovat jako geo
grafickou oblast. Ve slovnících najdeme, že Evropa je druhým nejmenším světadílem a vlastně jen
poloostrovem Eurasie. Často je uváděna jako „starý“ kontinent, jehož hranice tvoří Atlantický oceán
na západě, Arktický oceán na severu, pohoří Ural na východě, Kaspické moře, Kavkazské pohoří a Čer
né moře na jihovýchodě a středozemní moře na jihu. Tato definice přináší méně problémů, ale ani ta
není konečná. Pokud budete chtít vymezit střed Evropy, hlásí se o něj hned několik států (např. Litva,
Švédsko, Slovensko). Některé naopak deklarují, že jsou srdcem Evropy (např. Belgie, Česká republika).
Hranice nemohou být jasně určeny jen zeměpisně, ale také politicky, ekonomicky a ještě častěji kultur
ně. Kulturní definice Evropy popisuje Evropu jako prostředí složené z různých skupin, jazyků, vyznání,
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filozofií a způsobů života, které mezi sebou mají různé vztahy. Proto pokud mluvíme o Evropě s někým
jiným, myslíme většinou jinou Evropu než ten druhý, a to jak rozměrově, tak i obsahově.
(Ref: Europaeische Dimensionen neu denken, R. Seebauer, 2004; Implemenation of the European dimension into the curriculum of lower secondary schools, Ondřej Lochman 2009)

Evropská unie

Evropská unie (EU) je společenství evropských států, které se Smlouvou o Evropské unii z roku 1993
dohodly, že: prohloubí spolupráci zahájenou v rámci Evropského hospodářského společenství, tj.
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu po území všech členských států, vytvoří Hospodářskou
a měnovou unii, zavedou občanství Evropské unie, které rozšíří běžná práva občanů členských zemí,
a začnou vytvářet společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a těsně spolupracovat v záležitos
tech týkajících se justice a vnitřních věcí. Zvláštní charakter Evropské unie je založen na kombinaci
prvků, které jsou typické pro svrchované státy, a prvků, které jsou typické pro mezinárodní politické
a ekonomické organizace. EU je tedy integračním seskupením smluvních států, jež osvědčuje svou
působnost v oblastech, které mu byly svěřeny v zakládajících smlouvách.
(Ref: Příruční slovník občana, Marek Mičienka, 2003)

Rada Evropy

Rada Evropy je mezivládní organizace, kterou dne 5. května 1949 založilo 10 evropských států. V sou
časné době má 47 členů. Rada Evropy není součásti EU. S EU nicméně spolupracuje ve formě formál
ního partnerství. Rada Evropy si stanovila tyto hlavní cíle: chránit lidská práva, pluralitní demokracii
a právní stát; posilovat vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti a podporovat její rozvoj;
hledat řešení problémů evropské společnosti (menšiny, xenofobie, nesnášenlivost, ochrana životní
ho prostředí, bioetika, AIDS, drogy, organizovaný zločin atd.); pomáhat udržet demokratickou stabi
litu v Evropě prostřednictvím podpory politických, legislativních a ústavních reforem. Členem Rady
Evropy se může stát každý evropský stát za předpokladu, že přijme zásady právního státu a zaručí
všem svým občanům základní lidská práva a svobody. Česká republika je členem Rady Evropy od 30.
6. 1993. Sídlo Rady Evropy je ve Štrasburku.
(Ref: MŠMT, http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/rada-evropy, 08. 10. 2010)

Evropanství

Vědomí přináležitosti k nadnárodnímu evropskému společenství sociálně-kulturní povahy (civiliza
ce), které má výrazné znaky a vlastnosti odlišné od jiných civilizací, specifickou duchovní orientaci,
kulturní hodnoty a životní styl.
(Ref: Žijeme v Evropě, Eliška Walterowá, 1999)

Evropská dimenze

Evropský rozměr, rozsah, zaměření. Chápání Evropy v komplexu času, prostoru a kultury, objasňo
vání jevů a procesů v evropských souvislostech. Východiska evropské dimenze představují tři hlavní
linie: a) ideál politicko-ekonomického společenství směřujícího k integraci, b) ideál humanitní, pod
porující myšlenku společnosti založené na mezinárodním porozumění, míru, demokracii a solidaritě,
c) perspektiva internacionalizace založená na rozvoji multikulturní Evropy, podporující mobilitu oby
vatel a interkulturní civilizaci, spojující očekávání vlastní budoucnosti s budoucnosti jiných národů.
(Ref: Žijeme v Evropě, Eliška Walterowá, 1999)

Evropská dimenze ve vzdělávání

Rozšiřování horizontů poznání a získávání vědomostí, dovedností a zkušeností potřebných pro život
v Evropě. Evropská dimenze kultivuje postoje a vnímavost k jiným kulturám, podporuje odstraňová
ní kulturních stereotypů, klišé a předsudků. Podporuje chápání Evropy jako sdíleného prostředí pro
život, práci a učení.
(Ref: Žijeme v Evropě, Eliška Walterová, 1999)
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Evropské občanství

Občanství EU je ustanoveno Maastrichtskou smlouvou. Je ovšem jen pro občany členských států EU
a nevztahuje se na jedince žijící na území EU, kteří nemají občanství žádného z národních států EU
a na jedince žijící v Evropě, ale mimo území EU.
Společenskou a ideovou reakcí na migraci a slábnoucí význam národních států se stalo evropské občan
ství, které odráží tvář multikulturních společností v Evropě. Koncept evropského občanství je založen
na pocitu sounáležitosti s evropským společenstvím, vyznáváním evropských hodnot založených na
lidských právech a rovnosti. Evropské občanství je hodnotově velmi blízké evropanství, ale nese v sobě
aktivní atribut. Tedy odpovědnosti za svou komunitu a určitou míru participace ve své komunitě.
(Ref: Implemenation of the European dimension into the curriculum of lower secondary schools, Ondřej
Lochman 2009)

Státní občanství

Státní občanství, někdy také státní příslušnost, je právní vztah mezi jedincem a státem. Pojem ob
čanství je obecnější a používá se pro vztah jedince a společenské, zpravidla územně organizované
jednotky. Z tohoto hlediska lze mluvit o osobě jako o občanovi obce, její části, kraje, historického či
správního celku a státu.
Pojem státní občanství je kategorií ryze právní a vyjadřuje právní vztah jedince k organizační jednot
ce společnosti. Občanovo postavení ve státě a jeho vztah ke státu jsou právně vymezeny a přesně
určeny. Občanem se může stát pouze ten člověk, který splní zákonem stanovené podmínky k nabytí
příslušnosti ke státu.
(Ref: Příruční slovník občana, Marek Mičienka, 2003)

Občanství EU

Právo každého občana členské země EU. Bylo zakotveno Maastrichtskou smlouvou v roce 1992.
Znamená, že každý občan členského státu EU je současně občanem Evropské unie. Občanství unie
přiznává občanům tato práva: svobodně cestovat po území členských států a kdekoliv se na tomto
území trvale usadit, volit a být volen v místních volbách v zemi svého pobytu i volit a být volen do
Evropského paramentu, právo na ochranu diplomatickými a konzulárními orgány kterékoliv členské
země EU v zemích, které nejsou členy EU, právo podávat petice k EP a právo obracet se se stížnostmi
na ombudsmana.
(Ref: Žijeme v Evropě, Eliška Walterowá, 1999)

Občanská společnost

Občanská společnost představuje určitý meziprostor mezi světem privátních zájmů a světem státu
a vymezuje se především jako to, co ve společnosti není řízeno a spravováno státem, a přitom není
čistě jen aktivitou jednotlivce. Občanská společnost vychází z toho, že demokratický politický sys
tém je stavěn na možnosti občana přímo ovlivňovat dění kolem sebe.
Občanská společnost představuje soubor všech veřejnoprávních organizací sdružujících občany na
základě jejich zájmů. Stát do činnosti těchto organizací nezasahuje, ale vytváří prostředí umožňující
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rozvoj jejich činnosti a kontroluje, zda jejich fungování není v rozporu se zákony. Občanskou společ
nost tvoří zejména:
občanská sdružení – spolky, společnosti, kluby, svazy či hnutí se společenským nebo zájmovým po
sláním; církve a náboženské společnosti – sdružují osoby téže náboženské víry; nadace a nadační
fondy – sdružují majetek, který má sloužit k dosahování obecně prospěšných cílů; obecně prospěšné
společnosti – poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby.
(Ref: Příruční slovník občana, Marek Mičienka, 2003)

Participace (mládeže)

Účast na demokratickém životě každého společenství je více než jen hlasování či kandidatura ve vol
bách (ačkoliv jsou to důležité prvky). Participace a aktivní občanství znamená mít právo, prostředky,
prostor a příležitost v případě potřeby podpořit a ovlivňovat rozhodování a zapojit se do různých
akcí a aktivit tak, aby tato činnost přispěla k lepšímu rozvoji společnosti. Participovat znamená být
zapojen, mít jasnou úlohu, sdílet a dokázat převzít zodpovědnost. Participace znamená mít přístup
a být zahrnut do určitého procesu.
(Ref: Rada Evropy, Revidovaná Evropská charta o účasti mladých lidí na místním a regionálním životě, 2003)
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WEBOGRAFIE
Evropské občanství

Portál modulů Evropského občanství realizovaného Partnerstvím mezi Radou Evropy a
Evropskou komisí
www.european-citizenship.org
Projekt Co-Citizenship zabývající se kompetencemi evropského občanství
www.co-citizenship.eu
Sailors on the CitizenShip – Řada evropských setkání o tom, že občanství není jen občanka
v tvojí kapse
www.sailorstraining.eu
Evropská dimenze ve vzdělávání – studie
http://europeandimension.webnode.cz

Práce s mládeží a informace pro mládež

Internetový portál Partnerství Rady Evropy a Evropské unie určený pro mládež
www.training-youth.net
Salto Youth – podpora práce s mládeží v evropském kontextu
www.salto-youth.net
Eurodesk – evropská síť informací pro mládež a pracovníky s mládeží
www.eurodesk.org
Portál Evropské unie – oddělení pro mládež
http://ec.europa.eu/youth/news
Portál Rady Evropy – oddělení pro mládež
www.coe.int/youth

Vyjádřete svůj názor

Eurobarometr
http://ec.europa.eu/public_opinion/
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Autor:
Mgr. Ondřej Lochman Ph.D.
Od roku 2001 pracuji s tématy interkultrurního učení, mediální
výchovy, evropského občanství a zapojení mládeže do veřej
ného života.
Jsem aktivním členem neziskové organizace LOS – Liberecká
občanská společnost o.s., kterou jsem spoluzaložil v roce 2003.
Pracuji jako nezávislý školitel a konzultant pro oblast neformál
ního vzdělávání pro organizace a instituce, mezi něž například
patří Eurodesk, národní agentury Mládež v akci, UNESCO Inici
ative Centre Wrocław a různé neziskové organizace a instituce
v Evropě.
Dokončil jsem Ph.D. v pedagogice se zaměřením na evropskou
dimenzi ve vzdělávání a na postoje mládeže ke svým zahra
ničním sousedům v oblasti česko-německo-polského regionu.
K tématu evropského občanství mne přivedlo vysokoškolské
studium učitelství občanské výchovy a anglického jazyka
a studium teorie evropské dimenze ve vzdělávání. Z cestova
telských zkušeností to pak byly dlouhodobé studijní pobyty
v Německu, Polsku a USA a krátkodobé pracovní pobyty v ev
ropských zemích a zemích východní Afriky a Blízkého výcho
du. Vystoupení ze zaběhlého rámce života v jednom státu mne
postavilo před neustálé tázání se na vlastní identitu a kulturu.
Multikulturní společenství (pro která často právní statut obča
na vlastně nic neznamená), ve kterých jsem se ocitl, mne pře
svědčila o tom, že hlavními principy občanství je spíše zodpo
vědnost a každodenní aktivní zapojování do věcí kolem nás,
než jednorázová účast ve volbách jednou za dlouhý čas, kdy
zodpovědnost předám se vším na někoho jiného a vytvořím si
velké očekávání, která ani nemohou být splněna.
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JEŽURA – Já, občan Evropy na webu
Všechno se do tištěné podoby nevešlo. Na internetové stránce www.mladezvakci.cz/publikace/jaobcanevropy naleznete materiály a odkazy pro vzdělávací metody, další příklady projektů a odkazy
k dalšímu čtení pro oblast evropské dimenze a evropského občanství.
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