Jihlava
vzdělává
kulturou
závěrečná zpráva
a evaluace
pilotního ročníku
listopad 2017 – červen 2019

Obsah

Jak může kultura vzdělávat?
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU JIHLAVA VZDĚLÁVÁ KULTUROU

Cíle Jihlava vzdělává kulturou
Vstupní analýza
Pilotní ročník Jihlava vzdělává kulturou
Naplňování projektu Jihlava vzdělává kulturou skrze čtyři oblasti:
• Nastavení efektivní a smysluplné spolupráce
• Kvalita kulturně-vzdělávacích programů
• Dlouhodobost a vytváření podmínek
• Networking, popularizace a advokacie problematiky
PILOTNÍ KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

•
•
•
•
•
•
•

Tři v jednom /3 v 1/
Náš street art
Svět je velký orchestr
Poznáváme sebe i svět filmem
Moje škola / můj prostor
ArtDay
S novým cirkusem za poznáním

Projekt financuje Statutární město Jihlava
Projekt koordinuje Zuzana Demlová a Jakub Deml
Tuto závěrečnou zprávu a evaluaci pilotního
ročníku zpracovala Zuzana Demlová
Autoři fotografií:
Jakub Koumar
Viktor Šorma
Vojtěch Kolář

EVALUACE

Vstupní evaluační data
Kritéria kvality
• Program žáky baví
• Učitelé považují program za vzdělávání s ohledem na zanalosti
• Učitelé považují program za vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence
• Unikátní hodnota
Evaluace projektu Jihlava vzdělává kulturou z pohledu kulturních aktérů
Evaluace programů Jihlava vzdělává kulturou z pohledu žáků
Checklist pro tvorbu kulturně-vzdělávacího programu
SHRNUTÍ

•
•
•
•

Shrnutí ze strany učitelů a školy
Shrnutí ze strany kulturních aktérů
Shrnutí ze strany města
Shrnutí ze strany žáků

Poděkování:
Rudolfu Chloupkovi, primátoru města, za politickou záštitu
a důvěru v projekt
Karolíně Koubové, radní města, za iniciativu při vzniku
Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě
Jihlavě
Tomáši Koukalovi, vedoucímu Odboru školství, kultury
a tělovýchovy, za kontinuální podporu projektu
Ivaně Jelínkové, manažerce strategie kultury a cestovního
ruchu, za aktivní spolupráci na setkáních JVK
Romanu Křivánkovi, řediteli Vysočina Education, za
metodickou spolupráci

Jak může kultura vzdělávat?
Co může kultura nabídnout současné škole?
Týmová spolupráce, plánování, kritické myšlení, projektové řízení, samostatnost, schopnost prezentovat, komunikativnost, schopnost učit se nové věci, flexibilita,
kreativita, empatie, zvídavost, vytrvalost… – často zmiňované dovednosti a kompetence nezbytné pro úspěšné fungování v současném dynamickém světě. Školský
systém, který má na tento svět žáky připravit, však s velkým zpožděním reaguje na celospolečenské změny a prochází nelehkou, nicméně nevyhnutelnou transformací.

Postupy z tvůrčích disciplín a umělecké praxe lze přenést do školy
jako metody poznávání, objevování a učení. Mohou posílit školu
tam, kde je často nejslabší – v motivaci žáků, v jejich osobnostním
rozvoji a v rozvoji klíčových kompetencí nezbytných pro jejich
uplatnění na trhu práce. Tvůrčí profesionálové se mohou stát
partnery učitelů v jejich nelehké pedagogické práci.

V nelehkém procesu transformace vzdělávacího
systému má však škola mnoho spojenců a jedním z nich
je kultura a umění. Ne však jako objekt výuky, ale jako
metoda učení a poznávání světa i sebe samého.

Kultura a umění jako nositel kreativity

Kreativní učení

Kultura a umění jsou jedním ze zdrojů kreativity. Ta je nutná
pro vznik inovací a získávání kompetencí pro uplatnění na
pracovních místech nenahraditelných automatizací. Dle
Světového ekonomického fóra bude kreativita v roce 2020
třetí nejžádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé požadují
po zaměstnancích. Tradiční vzdělávací přístup omezující se na
předávání ověřených informací žákům je pro rozvoj kreativity
nefunkční.

Postupy a metody tzv. kreativního učení zahrnují širokou paletu forem spolupráce od jednorázové
návštěvy kulturní instituce až po dlouhodobé projekty, kdy umělec pracuje s žáky přímo ve škole.
Kreativní učení staví na praktických aktivitách, experimentaci, tvorbě, je projektově orientované,
emocionálně angažuje účastníky, zohledňuje potřeby všech dětí, klade důraz na spolupráci,
ale i individuální přístup a staví na přirozené zvídavosti dětí, většinou zahrnuje různé formy
uměleckého a kreativního veřejného výstupu, např. výstavu, divadelní představení, film apod.

Kreativita se vyznačuje schopnostmi: poznávat předměty
v nových vtazích a originálním způsobem, smysluplně je používat
neobvyklým způsobem, vidět nové problémy tam, kde zdánlivě
nejsou, odchylovat se od navyklých schémat myšlení a nepojímat
nic jako pevné… (E. Ullrich). Kdo jiný se může na zavádění
kreativních metod ve školách podílet, než samotné kulturní
organizace a umělci, kteří mají s tvůrčím řešením „problémů“
největší zkušenosti?

Ve světě je běžnou praxí, že se kulturní instituce, umělci a tvůrčí profesionálové podílí na
formálním vzdělávání dětí a mládeže a stávají se partnery učitelů. Školy si uvědomují výhody,
které ze spolupráce vyplývají. Jsou nastaveny podpůrné finanční, formální a metodické nástroje,
aby školy služeb „kultury“ mohly využívat, umělci procházejí vzděláváním, které jim umožňuje
kompetentně vstupovat do vzdělávacího procesu.
Kreativní učení, jakožto přístup ke vzdělávání se se zpožděním etabluje i v ČR, bohužel zatím však
zcela bez systémové podpory, která je v zahraničí standardem.
Na tuto situaci reaguje projekt Jihlava vzdělává kulturou, který problematiku zastřešuje na lokální
úrovni a z pozice města jakožto zřizovatele škol i podporovatele celé řady místních kulturních
aktérů usiluje o těsnější dlouhodobou spolupráci.

Jihlava vzdělává kulturou je nástrojem, jak zaplnit
deficit v systémovém propojení mezi místními
školami a místní kulturní a uměleckou sférou.

Toto smysluplně nastavené propojení by v ideálním případě mělo být standardem.
Standardem ne proto, že je „moderní“, ale proto, že je oboustranně výhodné.
Pro kulturní organizace je příležitostí překročit vlastní stín (kultury a umění) směrem
do vzdělávání, kdy již nejde jen o to, vést žáky ke kultuře a vychovávat si své diváky
a návštěvníky, ale skrze kulturu žákům pomáhat rozvíjet sebe samé.
Pro školu je příležitostí otevřít se spolupráci, vystoupit ze svého „bezpečného“
prostředí, jež připravuje žáky na pak, na budoucnost, a podílet se na reálných projektech,
jež překračují rámec školy směrem do veřejného prostoru, vyjadřují se k němu a žáky
přivádí k řešení reálných problematik, za něž zcela přirozeně přebírají zodpovědnost, učí
se spolupráci, toleranci, formulaci názorů, argumentaci.
A třetí klíčový hráč – samospráva může být hrdá na to, že pomáhá vzdělávat
a vychovávat mladou generaci, která si v přicházejícím složitém světě poradí a dokáže
přijmout zodpovědnost nejen za sebe, ale i za místo, kde žije.

PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTU
JIHLAVA VZDĚLÁVÁ KULTUROU

Cíle Jihlava vzdělává kulturou
Jihlava vzdělává kulturou se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit kulturních aktérů tak, aby je školy identifikovaly a využívaly jako standardní součást výuky
k naplňování svých vzdělávacích cílů.

Jedná se o soubor systémových opatření, která umožňují, aby vzdělávací programy místních kulturních aktérů vznikaly přímo ve spolupráci se školami a reagovaly na jejich
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V rámci tvorby „kulturní strategie“ města si kulturní aktéři v roce 2016 pojmenovali příčiny a důsledky nedostatečné
spolupráce se školami a následně si „užší spolupráci“ stanovili jako prioritu strategie. Jihlava vzdělává kulturou se
následně stal jedním z hlavních projektů v rámci akčního plánu strategie.
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Pilotní ročník Jihlava vzdělává kulturou

nápad

»

Myšlenka založení Inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou
vznikla při komunitním sestavování Strategie pro
kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě
2017−2024.

dotační program

»

Celkem bylo z rozpočtu statutárního města Jihlavy
rozděleno 445 000 Kč pro sedm kulturně-vzdělávacích programů, na nichž se podílelo devět kulturních
subjektů.

konference

»

V listopadu 2017 byla realizace odstartovaná inspirační
konferencí v DIODu.

programy na školách

»

V květnu 2018 mělo veřejnou prezentaci sedm
podpořených programů realizovaných ve školním roce
2018/2019.

Inkubátor

»

Následovala pracovní setkání mezi pedagogy
a kulturními aktéry zaměřená na zkvalitnění programů.

evaluace
Celý proces koncepčně a organizačně zajišťoval
KVAS o. s.

»

Kulturní aktéři
V Inkubátoru JVK v pilotní fázi projektu
aktivně pracovali zástupci z devíti
kulturních subjektů v zastoupení velké
škály uměleckých oborů: literatura,
divadlo, výtvarné umění, architektura, film
a audiovizuální umění, nový cirkus, kulturní
dědictví.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Centrum dokumentárního filmu
DIOD
Dům Gustava Mahlera
Horácké divadlo Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Městská knihovna Jihlava
Nultá generace
Oblastní galerie Vysočiny
UNArchitekti

Aktivně zapojení
pedagogové
Smyslem Inkubátoru JVK nebyla snaha
kvantitativně obsáhnout co nejvíce škol,
ale budovat kvalitní spolupráci s několika
pilotními školami, které by se v budoucnu
mohly stát ambasadory a šířily mezi svými
kolegy dobrou zkušenost.

»
»
»
»
»
»
»

Základní škola Jihlava, Seifertova

Kultura
7
9

kulturně-vzdělávacích programů

24

kulturních aktérů a profesionálů

kulturních subjektů

Vzdělání
15
46
1029

škol
tříd
žáků

Základní škola a Mateřská škola Větrný
Jeníkov
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava
Základní škola SCIO Jihlava
Základní škola a Mateřská škola Vyskytná
Gymnázium Jihlava
Základní škola Jihlava, Kollárova

Finanční investice
města na realizaci
programů
450.000 Kč

Naplňování projektu Jihlava vzdělává kulturou skrze čtyři oblasti:
Nastavení efektivní a smysluplné
spolupráce: používáme srozumitelný jazyk

Spolupráce

Kvalita

Budování důvěry
Společný jazyk
Učitelé využívají unikátní
hodnotu kulturní sféry
Kulturní aktéři reagují
na potřeby škol

Stanovení kritérií kvality
a jejich využití v praxi

v mezioborové spolupráci, programy reagují na
potřeby škol, kulturní aktéři smysluplně pracují
s unikátní hodnotou kulturní sféry, budujeme
důvěru mezi všemi aktéry, umožňujeme vznik
nových forem vzdělávání a jejich aplikaci do
systému formálního vzdělávání

Kvalita kulturně-vzdělávacích
programů: identifikujeme kritéria kvality kul-

Jihlava
vzdělává
kulturou

turně-vzdělávacích programů, rozpoznáme jejich
přínos pro vzdělávání a společnost v kontextu
dynamických společenských a technologických
proměn a výzev 21. století

Využití potenciálu místní kulturní
a umělecké scény tak, aby ji
školy identifikovaly a využívaly
jako standardní součást výuky
k naplňování svých
vzdělávacích cílů.

Dlouhodobost

Advokacie

Zajištění financí
Vytváření dalších podmínek
Rozvoj, flexibilita, sebevzdělání

Networking
Popularizace hodnot
kreativního učení

Dlouhodobost a vytváření podmínek:
zajišťujeme financování projektu a další
podmínky pro dlouhodobou udržitelnost
projektu, usilujeme o neustálý rozvoj a flexibilitu,
vzděláváme se, pracuje s aktuálními potřebami
a tématy

Networking, advokacie a popularizace
problematiky: nad tématem kreativního
učení propojujeme různé cílové skupiny
z kultury, školství, politiky, firemní sféry apod.
a udržujeme se všemi skupinami otevřené
vztahy, popularizujeme hodnotu kreativního
učení s ohledem na mezinárodní kontext
Podrobněji v dalších kapitolách.

Nastavení efektivní
a smysluplné spolupráce
Jihlava vzdělává kulturou je mezioborový projekt,
proto je v něm zásadní, aby si všechny zapojené strany
rozuměly a důvěřovaly si, aby kulturní aktéři dokázali
pojmenovat a nabídnout svou kvalitu a unikátnost
a zaměřili ji na naplňování vzdělávacích potřeb škol.
Jihlava vzdělává kulturou na počátku procesu plnil
především roli tlumočníka mezi jednotlivými aktéry.
Vzdělávání kulturou bylo často všemi třemi stranami
(kultura, škola, municipalita) vnímáno tradičně, tedy jako
výchova talentů nebo kultivace diváka. Potřebovali jsme
najít nový společný jazyk, proto jsme uspořádali několik
setkání.

Výčet pracovních setkání kulturních aktérů a pedagogů:

»

13. 12. 2017 – Koordinační schůzka v prostorách Oblastní galerie Vysočina
Konkrétní návrhy spolupráce zde sdíleli zástupci z osmi kulturních subjektů s řediteli a učiteli
jihlavských škol. Setkání bylo koncipováno jak otevřený „market“ nebo „kavárna“ pro výměnu

»

nápadů, návrhů kulturních organizací a potřeb učitelů.
31. 1. 2018 – První workshop v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava
S lektorkou Andreou Vedralovou (Škola můj projekt) jsme se snažili realisticky definovat
dopady vzdělávacích programů z hlediska žáků. V průběhu workshopu jsme si uvědomili, že
se jedná o opravdu složitý úkol. Většina z kulturních aktérů intuitivně chápe důležitost a smysl
vzdělávání skrze kulturu, ale pojmenovat objektivně vzdělávací cíle, jejich dopady a následně

»

je vyhodnotit přináší spoustu metodické práce.
8. 3. 2018 – Druhý workshop v prostorách Domu Gustava Mahlera
Druhý workshop lektorovala opět Andrea Vedralová (Škola můj projekt). Sdílela s námi velice
praktické zkušenosti, jak efektivně provázet skupinu žáků vzdělávacím procesem. S důrazem
na třífázový model učení jsme řešili spoustu nápadů a metodických postupů, např. Jak vést
diskusi, jak si s dětmi stanovit priority a dojít ke společnému rozhodnutí, jak přenést na žáky

»
»

část zodpovědnosti za vzdělávací proces, jak s žáky společně evaluovat apod.
20. 3. 2018 jsme projekt Jihlava vzdělává kulturou za účasti všech zapojených kulturních aktérů
prezentovali na setkání ředitelů ZŠ a MŠ na Magistrátu města Jihlavy.
26. 3. 2018 – Třetí workshop v prostorách Oblastní galerie Vysočiny
Třetí workshop jsme věnovali především evaluaci. S kulturními aktéry jsme různými způsoby
vyhodnocovali samotný inkubátor. Pro tuto zpětnou vazbu jsme použili metody, které mohou
lektoři z kulturních organizací použít do svých vzdělávacích programů. Rozebírali jsme výhody
a nevýhody jednotlivých evaluačních metod a jejich varianty a možnosti.
Během workshopu měly kulturní organizace možnost konzultovat rozpočty ze svých žádostí.

JVK jako tlumočník:

»
»
»

Škola (učitelé, ředitelé)
Kultura (lektoři, ředitelé, umělci)
Municipalita (úředníci, politici)

Všechny kulturní organizace zde představily ostatním účastníkům svůj vzdělávací program jako
přípravu pro závěrečnou prezentaci před grantovou komisí.

Kvalita kulturně-vzdělávacích
programů
V procesu Inkubátoru JVK jsme se stále tázali, co je to kvalitní kulturně-vzdělávací program a jak ho poznáme. Vygenerovali jsme kritéria kvality,
na základě, kterých jsme schopni program hodnotit. Zpětně jsme těmito
kritérii evaluovali pilotní projekty.

Proč chceme vědět, co je dobrý kulturně-vzdělávací
program?

»
»
»
»
»

Vyhodnocení pilotní kola programu Jihlava vzdělává kulturou. Interní
evaluace JVK – především pro samotné kulturní aktéry a pro organizátory
Zpráva pro veřejnost, školy, rodiče – má smysl se v JVK angažovat
Vyhodnocení, zda město vynaložilo dosavadní prostředky na JVK účelně
Zpráva pro politiky a úředníky, zda má nadále smysl JVK podporovat
Stanovení kritérií, podle kterých lze zjistit, co je kvalitní
kulturně-vzdělávací program, a podle kterých lze transparentně rozdělit

»

finance mezi realizátory dalších programů
Pomoci učitelům v orientaci v nabídce kulturně-vzdělávacích programů
(neidentifikovat vzdělávací programy pouze podle věku žáků, RVP, časové
dotace, ale také podle kvality)

Dlouhodobost a vytváření
podmínek
Připravili jsme v součinnosti s odborem školství, kultury
a tělovýchovy podklady pro zavedení nového dotačního titulu
„Jihlava vzdělává kulturou 2018“ (koncept žádosti, harmonogram,
kritéria hodnocení, složení grantové komise apod.), jež byly
schváleny v Radě města Jihlavy. Usilujeme o zajištění financování
projektu z více zdrojů. Usilujeme o zajištění financí pro rozvoj
projektu.
Ověřujeme vytvoření a náplň dlouhodobé platformy Jihlava vzdělává
kulturou, která by se soustředila na rozvoj know-how, garanci
kvality kulturně-vzdělávacích projektů, monitorovala potřeby škol
a kulturních aktérů, řešila společnou komunikaci směrem ke školám
i veřejnosti a fundraising.
Smysl dlouhodobé platformy jsme vyhodnocovali společně
s kulturními aktéry. Výsledky této evaluace jsou popsány v kapitole:
Evaluace projektu Jihlava vzdělává kulturou z pohledu kulturních
aktérů.

Networking,
popularizace
a advokacie
problematiky

»

myšlenky vzdělávání skrze kulturní a umělecké projekty. Na veřejném evaluačním setkání Kulturní organizace a mladé
publikum se podíleli kulturní aktéři zapojení do projektu, za účasti pedagogovů většiny místních škol, ale také zástupů
kulturních organizací z kraje Vysočina, např. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Horácká galerie z Nového Města na Moravě, Krajská
knihovna Vysočiny z Havlíčkova Brodu a galerie 8smička z Humpolce, dále pak zástupců města Jihlava: primátorka Karolína
Koubová, radní pro kulturu Silvie Čermáková a uvolněný radní pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních

Od začátku projektu nám bylo
zřejmé, že součástí Jihlava
vzdělává kulturou bude

»

mnoha úrovních. Edukační

»

často zaměřeny na výchovu

»

»

sdílení a vtahování dalších
aktérů .

Místní klíčoví hráči: Projekt byl prezentován klíčovým zástupcům Kraje Vysočina, náměstkyni hejtmana pro oblast

Education.

V rámci České republiky: JVK byl jako příklad dobré praxe uveden na setkání Kreativní Česko za přítomnosti zástupců
IDU, DEPO2015) a agentury CzechInvest. JVK byl představen na mezinárodní konferenci Kreativní města vzdělávají uměním,

vzdělávacím dopadem.
o otevřenost, spolupráci,

aktéry také probíhaly individuální konzultace. Ke spolupráci v projektu byli průběžně oslovováni další kulturní aktéři a učitelé.

samospráv několika českých měst např. Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Brno atd., a kreativních center z Prahy a Plzně (IPR,

procesu s definovaným
Celý projekt také usiluje

Kulturní aktéři a pedagogové: účastnili se pracovních setkání, Konference, setkání ředitelů na Magistrátu města Jihlava,

školství, mládeže a sportu Janě Fialové. Navázali jsme spolupráci s Mgr. Romanem Křivánkem z krajské organizace Vysočina

diváků. JVK se soustředí na
bez rozdílu vtahují do tvůrčího

ZŠ a MŠ na Magistrátu města Jihlavy.

kultury, památkové péče a cestovního ruchu Janě Fischerové, vedoucímu stejného odboru Ladislavu Seidlovi a radní pro oblast

talentů, nebo na kultivaci
programy, které všechny žáky

Vedení škol: Vedením škol, které projevily zájem, byl projekt osobně prezentován. Následně se do Inkubátoru aktivně

závěrečné prezentace projektů před expertní komisí a evaluačního setkání Kulturní organizace a mladé publikum. S kulturními

činnosti kulturních organizací
a institucí jsou vnímány a také

věcí Dan Škarka. Za platformu pro kreativní učení uMĚNÍM přijala pozvání její ředitelka Marianna Sršňová.
zapojilo 16 pedagogů z osmi škol. Projekt JVK byl za účasti všech zapojených kulturních aktérů představen na setkání ředitelů

také objasňování myšlenky
kreativního učení, a to na

Odborná veřejnost a zainteresované cílové skupiny: Konference sloužila k odstartování projektu a k formulaci

»
»

jako v českém kontextu ojedinělý příklad systémové změny v této oblasti.

Veřejnost: Veškerá setkání JVK byla otevřená veřejnosti a avizována v médiích. Konference, prezentace projektů před
expertní komisí a evaluační setkání Kulturní organizace a mladé publikum.

Firemní sektor: JVK byl prezentován na Snídani s primátorem za přítomnosti zástupců přibližně patnácti zaměstnavatelů.
Projekt byl představen řediteli regionální pobočky Czech Invest Adamu Jourovi, který se spolu s ředitelem krajské hospodářské

»

komory Tomášem Prchalem účastnili závěrečné prezentace programů před expertní komisí.

Média: Jihlavské listy pravidelně informují o kulturně-vzdělávacích programech JVK. Od listopadu 2017 je projekt
komunikován na webu a sociálních sítích: https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz, https://www.facebook.com/
jihlavavzdelavakulturou/.

PILOTNÍ
KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY

Tři v jednom /3 v 1/

Realizátor: Městská knihovna Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Horácké divadlo Jihlava
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Časová náročnost: 60 + 90 + 120 min.
Kontaktní osoba: Silvie Čermáková, cermakova@muzeum.ji.cz
Pilotní škola: ZŠ Seifertova

Tři v jednom je vzdělávací program, který spojuje tři kulturní instituce a společné téma
regionálního charakteru – Jan Zahradníček, básník v době totality. Během jednoho
vyučovacího dne studenti navštíví knihovnu, muzeum a divadlo, kde se budou zabývat
tématem z jiného úhlu. Naučí se ověřit správnost textů, orientovat se v knihovním systému
a signaturách a rozlišovat různé literární žánry, seznámí se s formální podobou citací
v odborném textu. Doplní si historický kontext formou badatelského zpracování dokumentů
a dobových propagačních materiálů, vyzkouší si autentické podmínky samizdatu. V divadelní
dílně studenti zúročí získané informace a vytvoří dramatické etudy, které je na pozadí
básníkova osudu povedou k vyjádření vlastního postoje k tématům, jako je jinakost, vnitřní
síla, svoboda, vztah k rodině a k rodnému místu.

Náš street art

Realizátor: Oblastní galerie Vysočiny
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: dlouhodobý program
Kontaktní osoba: Pavlína Pitrová, pitrova@ogv.cz
Pilotní škola: ZŠ Kollárova

Celoroční projekt, kde si žáci vyzkouší přípravu
vlastního streetartového projektu od návrhu,
plánování přes legislativu, zajištění propagace,
převzetí zodpovědnosti za rozpočet, dokumentaci
až po jeho vlastní realizaci. Program bude zaměřen
na spolupráci ve třídní skupině, ale i na komunikaci
s osobami mimo školní prostředí: s umělcem,
s novináři, s policií a s úřady. Efektivní zapojení
žáků a návaznost na další vyučovací předměty
představují rozmanitost programu.

Poznáváme sebe i svět
filmem
Realizátor: Centrum dokumentárního filmu
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ a SŠ
Časová náročnost: dlouhodobý program
Kontaktní osoba: Iva Honsová, vzdelavani@c-d-f.cz
Pilotní škola: ZŠ Otokara Březiny

Poznáváme sebe i svět filmem je teoreticko-praktický
workshop pro jedno pololetí. Žáci s pomocí profesionálů
zaznamenají třemi různými tvůrčími přístupy pohled na školní
akci, exkurzi, ale třeba i problém, se kterým se setkávají
(např. v komunikaci: šikana, diskriminace, téma z konkrétního
předmětu: např. psaní příslovečných spřežek). Cílem nejsou
pouze výsledné filmy, ale během celého procesu otvíráme
různé pohledy na audiovizuální obsah. Postupně odkrýváme
také způsoby manipulace obrazem a pracujeme na posílení
měkkých dovedností, jako např.: kritické myšlení, komunikace,
kooperace, vyjednávání, sběr informací, objektivita, formulace
a prezentace názoru, dlouhodobé i krátkodobé plánování,
sebereflexe, vědomé vzdělávání.

S novým cirkusem za
poznáním

Realizátor: DIOD
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ
Časová náročnost: dlouhodobý program
Kontaktní osoba: Adam Hruška, adam.hruska@diod.cz
Pilotní škola: ZŠ SCIO

S novým cirkusem za poznáním je vzdělávací projekt,
jehož cílem je příprava představení na téma rozvíjející
probíranou látku ve škole (učitel jakéhokoliv předmětu
vybere téma, které chce s dětmi zpracovávat). Žáci se
stanou účinkujícími a zároveň promotéry společného
projektu, aby si vyzkoušeli, jak lze vybrané téma
ilustrovat a dramatizovat prostřednictvím pohybu
a akrobacie, a zároveň si osvojí základy práce v kulturním
marketingu. Projekt bude realizován po dobu dvou
měsíců a jeho výstupem bude veřejné představení.

Svět je velký orchestr

Realizátor: Dům Gustava Mahlera
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 90 min.
Kontaktní osoba: Jana Součková, jana.souckova@jihlava-city.cz
Pilotní škola: ZŠ SCIO

Svět je velký orchestr seznámí žáky s významnou osobností města, s tehdejší
Jihlavou, s jejími obyvateli či památkami. Snahou programu je vyvolat u dětí
zájem o minulost, o návštěvy místních kulturních institucí i o kulturní bohatství
regionu. V návaznosti na příběh malého Gustava Mahlera je v programu
akcentováno vlastní uvědomění dětí ve smyslu „kdo jsem, kde jsem, co jsem
dokázal a chci dosáhnout, co mě baví, co mě ovlivňuje, v čem jsem dobrý“.
Program nabídne zážitkovou pedagogiku využívající prvky interaktivity, hry
na hudební nástroje a tím i auditivní a taktilní prožitky či vyjádření sebe
sama přes výtvarnou činnost. Děti budou aktivně zapojeny do světa velkého
orchestru, samy si vytvoří hudební nástroje či se stylizují do role dirigenta.

Moje škola / můj prostor

Realizátor: UNArchitekti
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ a SŠ
Časová náročnost: 2x45 min.
Kontaktní osoba: Jana Nováková, unarchitekti@seznam.cz
Pilotní škola: ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov

Moje škola / můj prostor je program, který probíhá ve škole, v místě, které žáci
velice dobře znají, tráví v něm hodně času, a proto by je tyto prostory měly
pozitivně ovlivňovat. Žáci budou pod vedením architektky řešit zcela praktické úkoly,
jako práce s plány a půdorysy, různé druhy měření, řešení prostorových vztahů
a souvislostí, formulování vlastních názorů. Program otevírá téma vztahu ke svému
místu, domovu, městu. Výchova studentů k pochopení architektury a vystavěnému
prostředí by měla být nedílnou součástí vzdělávání, je důležitá pro kulturní úroveň
celé společnosti.

ArtDay

Realizátor: Nultá generace
Tři cílové skupiny: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 120 min.
Kontaktní osoba: Jakub Lerch, festival@nultagenerace.cz
Pilotní škola: ZŠ a MŠ Vyskytná

ArtDay přiblíží žákům současné mladé umění tak, aby vnímali, že má
mnohem více funkcí a schopností, než se na první pohled zdá. Nejen, že
nám může přinášet zážitek (krásy, radosti, smutku, strachu a dalších),
ale učí nás i komunikovat, myslet, dívat se na sebe a okolí novým
způsobem, kultivuje nás, činí nás dle výzkumů empatičtějšími. V době
mnoha sociálních bublin může být skvělou příležitostí pro společně
a intenzivně sdílený čas. Žáci zažijí úspěch a radost z tvorby. Žáci poznají
pluralitu přístupů v současném umění prostřednictvím interaktivních
her a výtvarných aktivit na výstavě Nultá generace. Kvalitu vzdělávacího
programu garantují odborní lektoři renomovaných galerií, jako Centrum
současného umění DOX nebo Galerie Rudolfinum.

EVALUACE

Vstupní
evaluační
data

od žáků
Řízené debaty se třemi třídami žáků

od učitelů

od kulturních aktérů

Strukturované rozhovory s jedenácti pedagogy
zaměřené na kvantitativní i kvalitativní evaluaci

Na dalších stránkách jsou tímto způsobem graficky
uvedeny výsledky ze strukturovaných rozhovorů
s pedagogy. Učitelé bodovali otázky ve škále 1-6,
kdy 1 = nejméně a 6 = nejvíce.

1

2

3

4

5

6

průměrné hodnocení 5 bodů

»
»

Evaluace jednotlivých programů zpracované
jejich realizátory - kulturními aktéry.
Vyhodnocení procesu pilotního ročníku
a ověřování smyslu dlouhodobé platformy.

               

Kritéria kvality:

1

               
Naopak jsme narazili na kritérium kvality, které může být zavádějící:

0

               

Program žáky baví:

Žáci jsou během programu aktivní a bez problémů se zapojují.
Žáci považují nabyté zkušenosti a informace za smysluplné. Žáci jsou
schopni pojmenovat, co se naučili, co jim strávený čas na programu
přinesl, jaké získali informace a kompetence. V ideálním případě může
program probudit u žáků zájem zjišťovat dál.

pracuje na kvalitě
 programů.
 Pakliže
 kulturní
 instituce
 dlouhodobě
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Učitelé považují program za vzdělávání:

Program zprostředkuje žákům znalosti obsažené v RVP a rozvíjí
jejich klíčové kompetence adekvátně vzhledem k časovému rozsahu
programu.






3

Návštěvnost:

   může
 vněkterých
 
 
 
   
případech
reflektovat
kvalitu
vzdělávacích
vzdělávací nabídky, staví na dobrých vztazích s pedagogy, informuje
školy,
je cenově
včasa srozumitelně
  
 ačasově
dostupná,
 nemá
  
pravděpodobně o návštěvu školních skupin nouzi. Přesto mohou mít
některé
 velice
 
vzdělávací
 programy
 k pedagogům
  a
 
kvalitní
žákům
cestu
než jiné.
dávají
přednost
složitější
 
 Např.
 učitelé
 
 „klasičtějším“
   
uměleckým oborům a pravidelně navštěvují knihovny, muzea a divadla,
méně
 pakgalerie
 a mnohem
  složitěji
 
 nová
 média,
 
se ve 
škole 
prosazují
film, architektura, tanec a netradiční formy umění, jako street art, nový
cirkus,
 site
specific
 apod.
         
instituce
formální
O návštěvě
  kulturní
 
 také
rozhodují
 
 okolnosti,
  jako
 
dostupnost vzdálenost od školy, cena, ale i časová dotace: je mnohem
složitější
 
 
 zařadit
 oproti
 
  programům
  
do školních
rozvrhů
jednorázovým
dlouhodobé projekty, přestože mají prokazatelně významnější
vzdělávací
 dopad.
 Dlouhodobé
  
      
projekty jsou navíc finančně náročné,
samotné
instituce,
proto
si jevětšinou
 nemohou
  dovolit
 i
 kulturní
 
 jež
 
svou činnost vykazují často návštěvností.



















               
Unikátní hodnota:

Hodnotou programu je specifické prostředí, osobnost, exponát,
nebo vybavení, které by ve škole nebylo možné zajistit, nebo způsob
práce, který běžně žáci ve školním prostředí nezažijí. Tato hodnota je
smysluplně využita v programu.
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Program žáky baví:

   Žácijsou 
během programu aktivní a bez

problémů
se zapojují.
  
 


 

 

 

Žáci považují nabyté
zkušenosti a informace za smysluplné. Žáci

 pojmenovat,

jsou 
schopni
co se naučili, co jim
strávený čas na programu přinesl, jaké získali

  
informace a kompetence. V ideálním případě
může
program
u žáků zájem zjišťovat

 probudit

dál.

     

     
1

2

3

4

5

6

50 % žáků osmých tříd

„Každé pondělí se děti
těšily do školy. Na konci si
stěžovaly, že bude projekt
končit, že se budou muset
učit. Projekt byl pro ně hra,
i když se během něho naučily
spoustu věcí.“

„Strávili na projektu ještě
více času i mimo vyučování –
dobrovolně si spoustu věcí
udělali mimo výuku.“

   nechodí
 
    
rádo
do školy.

           

           

           

           

           
  
  

Podle mezinárodního výzkumu
 
 
žáků
TIMSS
2015 pouze
50-55%
osmých tříd chodí rádo do školy.
 choditdo školy
 roste
 podle

Nechuť
výzkumu s věkem žáků, ale také
     
se socioekonomickým statusem
rodiny
žáků.    
 

  

  

     
průměrné hodnocení 5 bodů

  

  

     

  

     

           

     

           

     

           

     

           

     

           

     

           

     

           

     

  
  dětmi
 
projekt
 tosplnil 
s motivovanými
a tenhle

     

  
        
čase. Žáci byli opravdu zapojení celé dva měsíce,

     

vrostli do toho tématu.“
  
        

  

„Pro nás ve škole je důležité pracovat

skvěle. Žáci tím žili. Makali na tom i ve volném

             

2a

             

Učitelé považují program
za vzdělávání s ohledem
na znalosti:
Program zprostředkuje žákům znalosti obsažené
v RVP adekvátně vzhledem k časovému rozsahu
programu a cílové skupině.

1

2

3

4

5

6

průměrné hodnocení 5,5 bodu

             

  Převládající
  názor
 škol
 na
 
   
návštěvu
kulturní
  instituce:
        
» Ředitelé: Návštěvy kulturních institucí a jiné výlety
   si nemůžeme
  dovolit
 
 zařadit.
 
do vyučování
  »
 Učitelé:
 Nejdříve
 musím
 probrat
 látku.
  
» Rodiče: Kam zase jedete? A kdy se budete učit?
  »
 Žáci:
Jedeme
 navýlet,nebudeme
 
 
se učit.
          

  

  

  

  

  

             

             

             
„Žáci měřili, kreslili třídu,
orientovali se v plánu, řešili
světové strany, převáděli
objekt do roviny. Ale ne kvůli
zadání učitele – řešili svoji
vlastní třídu, dohadovali se
u toho a hledali řešení.“

             

             

             

             

             
„Děti řešily život deseti postav
v souvislosti s konkrétním
historickým obdobím. Psaly
deníky, ale také stříhaly video,
nahrávaly zvuk a rozvíjely
pohybovou kompetenci.“

mi
„Jeden
 tatínek
 
         
na závěrečném

představení
 dětímluvil
         
z duše – že tento zážitek

si ponesou
 děti
celý          
život – ty informace,

co jim
 říkáme
 my
ve          

škole,
někam
 vyšumí.“
          

považují program za vzdělávání s ohledem
2b Učitelé
na klíčové kompetence:
Program u žáků rozvíjí klíčové kompetence adekvátně vzhledem k časovému rozsahu programu a cílové
skupině.
1

2

3

4

5

6

průměrné hodnocení 5,6 bodu

„Žáci vyhledávali informace /
spolupracovali v kolektivu /
argumentovali / projekt
podporoval samostatnost / začít
sám interakci s cizím dospělým
člověkem / plánování – věděli,
kolik času mají – museli to
dodržet, protože na další
den potřebovali mít ty věci
připravené.“

„Rozhodně to stmelilo kolektiv,
najednou si měli co říci i s dětmi,
se kterými se před tím nebavili.
Probírali to mezi sebou, sháněli
si rekvizity, museli všechno
organizačně zvládnout, koho
pozvat, jak ho pozvat, zajistit
pohoštění, domluvit se na
společném cíli.“

             
             
„Projekt se určitě zaměřoval na osobnostní rozvoj, poznávání sám
sebe: hledání si vlastních limitů, hranic a překračování komfortní
zóny / vyhodnocení, zda jsem kompetentní k tomu, abych to
zvládl, že mám limit, upozadění sebe ve prospěch celku / práce
s emocemi – překonávání strachu.“

fórum  
   Future
of Jobs
 Report
 – Světové
 ekonomické
 
pojmenovalo deset nejdůležitějších dovedností

   budoucnosti
 . Řadímezi
 řešení   
ně: komplexní
problémů, kritické myšlení, kreativitu, řízení lidí,

   koordinaci
 
 emocionální
  inteligenci.
 To jsou
  
s ostatními,
dovednosti, které český vzdělávací systém označuje jako

   klíčové
kompetence.
  Bohužel
 z
zahraničních
   
Analýzy
systémů v hodnocení klíčových kompetencí, kterou

   Českáškolníinspekce
 zveřejnila
 
2018,   
v únoru
že jedním z častých problémů v českých
   vyplynulo,
 
       
základních školách je rezignace na rozvoj klíčových

   kompetencí
 .        
             
   10
 nejdůležitějších
         

rok2020
   dovedností
    pro
 
   

„Jeden žák před absolvováním toho
projektu nedokázal promluvit slovo,
ale během projektu mu to tak zvedlo
sebevědomí, že se vyjadřoval na jevišti.“

   podle
  
   
 Světového
ekonomického
fóra
řešení 
problémů
   »Komplexní
 
     
Kritické
myšlení
»
   »Kreativita
        
   »People
management
  – vést,
 motivovat,
 zapojit,
delegovat
 
» Koordinace s ostatními
   »Emoční
 inteligence
       
Schopnost vytvořit si názor a rozhodnout se
   »Zaměření
 nazákazníka
      
»
   »Argumentace
        
» Kognitivní flexibilita
            










             

3 Unikátní hodnota:

Hodnotou programu je specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo
vybavení, které by ve škole nebylo možné zajistit, nebo způsob práce, který
běžně žáci ve školním prostředí nezažijí. Tato hodnota je smysluplně využita
v programu.

1

2

3

4

5

6

průměrné hodnocení 5,9 bodu
Přišel týpek v čepici a ukázal jim práci s mixákem. Děti vycítí,
když to někdo hraje a když to naopak myslí vážně.

„Díky profesionálovi jsme se mohli na určitou věc dívat jinak,
tak jak bychom to normálně nedělali.“

„Bylo to opravdové,
fakt se potkali
s divadlem, lidi
v divadle jim dali
pravomoc stát
se divadelníkem
a vytvořit skutečné
představení. Prostředí
školy je umělé, to my
tady nevytvoříme.“

„Bylo skvělé, že závěrečné promítání neproběhlo ve škole, ale
v kině – mělo to svou váhu, že tam byli rodiče, novinář a někdo
z města. Žáci se cítili se důležití.“

Evaluace projektu Jihlava vzdělává kulturou
z pohledu kulturních aktérů
Při závěrečném hodnocení Jihlava vzdělává kulturou, na kterém se podílelo 7 aktérů z šesti organizací,
měli přítomní za úkol mezi sebou porovnávat dvacet různých tvrzení. Tvrzení se zabývala pěti
tematickými oblastmi.
Tematické oblasti:
1. setkávání a komunikace s ostatními kulturními organizacemi,
2. setkávání a komunikace s pedagogy,
3. rozvíjení know-how a odbornosti,
4. nastavení systému finanční podpory kulturně-vzdělávacích projektů ze strany města Jihlavy,
5. popularizace a advokacie problematiky.
Tříděním těchto tvrzení vyjadřovali kulturní aktéři svůj názor na smysluplnost nebo naopak na
neefektivnost platformy JVK. Každá výše zmíněná tematická oblast byla zastoupena čtyřmi tvrzeními
v této škále:
Škála:
1. Platforma Jihlava vzdělává kulturou nedává smysl.
2. Vzdělávání kulturou dává smysl, ale není pro to třeba žádné platformy.
3. I kdyby platforma Jihlava vzdělává kulturou smysl dávala, je to složité (časově formálně).
4. Platforma Jihlava vzdělává kulturou určitě ano.

Výsledky hodnocení:
4x na prvním místě bylo
vybráno tvrzení
5x bylo na prvních třech
místech vybráno tvrzení
5x na druhém a třetím
místě bylo vybráno tvrzení

„Díky společnému setkávání mám možnost se posouvat
dál, motivuje mě to k dalšímu sebevzdělávání. Cítím,
že mě JVK dokázalo připravit k sepsání požadavků na
vzdělávací program – na grant.“
„Nečekala jsem, že to bude tak intenzivní, ale jsem za to
moc ráda. Naplňovalo to mé očekávání.“
„Očekávání ze setkání JVK byla naplněna, až přeplněna.“
„Bez JVK bych nikdy takový projekt nezrealizovala!“

» V JVK vidím příležitost, jak dále rozvíjet vlastní know-how

a podílet se na budování společné značky, která bude školám
garantovat kvalitu nabízených programů.

» Popularizovat téma uměleckého vzdělávání je zásadní, ale

snažit se o to jako jednotlivec je komplikované. Společný
postup skrze platformu JVK může být mnohem účinnější.

» Ve společném oslovování škol skrze platformu JVK vidím
zásadní smysl.

Všechna tato tři nejčastěji zmiňovaná tvrzení patří ve škále na čtvrté místo, tedy platforma
Jihlava vzdělává kulturou určitě ano.

„Rozšířil se mi okruh informací, které považuji za důležité
pro svoji práci.“

Evaluace programů
Jihlava vzdělává kulturou
z pohledu žáků
»
»
»

„Ne každý si dokáže představit ty původní zdroje,
není to jen o tom, zadat si Jan Zahradníček do
Wikipedie na internetu, ale že si vyhledáme
informace v původních dokumentech."

Tři v jednom - Gymnázium Jihlava
S novým cirkusem za poznáním - 4.- 6. třída ZŠ SCIO
Náš street art - 7. třída ZŠ Kollárova

„Já si myslím, že prostřednictvím tady těch scének si z toho
Zahradníčkova života zapamatujeme daleko nejvíc a zůstane nám to
v paměti, než kdyby nám to třeba někdo říkal, nebo kdybychom si ty
informace hledali v nějakých listinách."

„Já bych klidně vynechal
tu úvodní přednášku,
protože z těch dokumentů

„Za mě to je úplně jiná
zkušenost než ve škole. Měli
jsme tři stanoviště. Na každém

„Učili jsme se spolupracovat, byli jsme
v jiných skupinách, než jsme obvykle,
rozdělili jsme se tady náhodně. Já třeba

jsme se dozvěděli nejvíc
a bavilo nás to. Než někde
sedět a poslouchat, nebo
přednášku aspoň zkrátit."

místě to byla úplně jiná práce.
V knihovně jsme hledali
informace v knížkách – najděte
si to, kde chcete, bylo to úplně
něco jiného než vyhledávání
informací v textu v učebnici,
měli jsme víc materiálů. Pak
muzeum: tam mě bavilo
přehrabovat se v dokumentech
a zjišťovat, co se stalo za
Zahradníčkova života, to
bylo zajímavé. A divadlo byla
taková třešinka nakonec, kdy
jsme si to mohli převést do
reality. Za mě dobrý!"

nemusím moc vystupovat před ostatníma
a hrát nějaké scénky, přesto to bylo fajn,
že to všichni brali v pohodě a že jsme se
nesmáli sobě navzájem. Bylo to prostě
dobrý."

„Kdybychom
do divadla přišli
bez těch úkolů
v knihovně
a v muzeu, tak
bychom se do
toho tak nevžili
a některé ty
informace by nám
chyběly. Takže
to v knihovně
a v muzeu bylo
přínosné pro to,
co jsme dělali
tady v divadle."

„Myslel jsem si,
že půjdeme na
divadelní hru
o Zahradníčkovi,
že nebudeme dělat
nic. Mile mě to
překvapilo."

„Na gymplu fakt nespolupracujeme, tak
jako jsme dělali na základce v projektech,
ale tady jsme dělali společně. Myslím, že
je to dobrý na scelení kolektivu, protože
na střední škole hodně dojíždíme, nebo
si každý všímá jen té své grupy, nebo se
musí něco učit a tohle je taková třídní
aktivita, díky které můžeme mít teďka
lepší vztahy."

„Já bych chtěl pochválit ty kluky, co pracovali na technice, já
jsem se tam šel jednou podívat a tam bylo strašně moc čudlíků.
Nechápu, že věděli, co který čudlík udělá."
„Mě to divadlo ohromně bavilo
i to nacvičování, i to závěrečný
divadlo, i když jsem byla ve
stresu, vlastně hodně ve stresu,
tak jsem z toho nakonec měla
hodně dobrý pocit."

„Pro mě bylo těžký, když jsem
poprvé viděla ty diváky, jak
se na nás dívají a bylo jich tam
strašně moc."

„Pracovali jsme s technikou, kterou ve škole nemáme. Učili jsme
se na šálách, to bychom tady ve škole nemohli, protože jsou tu
nízké stropy. V DIODu je taky strašná tma, takže jsme nevěděli,
jaké je venku počasí, tak to bylo jiný než ve škole. Myslím, že
kdybychom to představení děli tady ve škole, tak by nebylo tak
dobrý."
„Těžký bylo naučit se celou tu básničku, protože byla dlouhá."
„Taky bylo těžký, že jsme spolupracovali ve dvojicích a trojicích,
které jsme si nemohli vybrat."
„Pro mě bylo těžký, že jsem mezi diváky uviděl jednu paní, co
znám a chtělo se mi smát, a musel jsem to vydržet."

„My si můžeme hrát ve škole na divadlo, můžeme si vyklidit jednu třídu
ve škole, ale já jako učitel, co budu dětem říkat třeba o scénografii? Nebo
například ve škole se učíme básničky, ale tady v projektu jsme se je učili pro
představení, potřeba naučit se básničku byla naprosto přirozená. Jeden žák
vždycky kroutil hlavou, proč se učit básničku! A najednou přijdu do DIODu
a tam se line z reproduktorů jeho hlas a recituje básničku!"

„Mně se strašně líbilo,
jak jsme vyrobili tady
ten tank, vyrobili jsme

„Naučil jsem se akrobacii na
šálách a taky překonávat strach,
protože tam bylo asi 150 lidí.

ho ve třídě a pak ho nesli
do divadla. A jít s tím
tankem se sovětskou
hvězdou po Jihlavě, to
je fakt za trest. Pořád se
nás všichni ptali, jestli
máme rádi Sovětský
svaz."

Naučil jsem se ovládat světla a tu
techniku. Dozvěděli jsme se o těch
postavách, že Emil Zátopek běhal,
že Ema Destinová byla operní
pěvkyně. Já jsem vůbec nevěděla,
že tihle lidé žili. Taky jsme si říkali,
jak se tenkrát oblékali, čím platili,
čím jezdili."

„Vyhledávali jsme o těch hrdinech informace na internetu,
o jejich životě, to jsme dělali ve skupinách, pak jsme z toho
vybrali čtyři, hlasovalo se. Trochu jsme se hádali, protože kluci
nechtěli žádný holky. Ale všichni chtěli Magora. A pak jsme
z toho udělali divadlo. A my jsme třeba měli Koudelku, ten fotil
tanky v Praze."
„Já jsem byl v technický skupině, my jsme dělali vstupenky,
nahrávali jsme zvuky, sestříhali jsme video k představení
a hudbu. My jsme nebyli na jevišti, ale pracovali jsme
v technický kabině."
„Taky jsme si vždycky psali deník a tam máme fotky a informace
o těch hrdinech. Nebo tam máme texty, co říkáme. Psali jsme si
tam to, co jsme si mysleli, že je důležitý. Poslední hodinu před
představením bylo v těch denících spoustu obav, potřebovali
jsme to ještě procvičovat, ale pak jsme to zvládli."
„Každou středu jsme na tom pracovali ve škole, mohli jsme dělat
cokoliv, co s tím tématem souviselo. Někdo dělal vlajky, někdo
tank, nebo jsme hledali informace na internetu. Michal pořád
nosil nějaké knížky, třeba básničky od Magora."

„Já bych chtěl žít kousek života Josefa Koudelky, protože já mám doma vlastní foťák
a chtěl bych fotit. On má hrozně hezký fotky z té doby, moc se mi to líbilo! A já bych
chtěl doplnit, že musel mít velkou odvahu ty fotky v té době fotit!"
„Já bych chtěl být část života Magorem, protože jsem ho hrál a taky mě baví zpívat.
A taky mě baví fotit, ale rozbil jsem foťák."
„Já bych chtěla být na chvíli Ema Destinová, protože když byla malá, tak bydleli u lesa
a všechno to bylo uvolněnější, a tady v Jihlavě je to samý dům a samý dům a samý dům
a možná za chvíli bude celá planeta samý dům."
„Já bych chtěl být Emilem Zátopkem, protože byl úspěšnej v tom běhání. Já chodím na
atletiku a líbí se mi, jak říkal, Když nemůžeš, tak přidej, Chtěl bych být kousek Emilem
Zátopkem, protože je hrozně dobrej a vytrvalej."
„Já bych chtěla být Ema Destinová, jak pašovala ty tajný zprávy."
„Já bych nechtěla být žádnou historickou osobou, já jsme ráda, že žiju v týhle době.
Protože já bych se nechtěla ráno probudit a podívat se z okna a tam vidět tanky."

„Byla jsem ráda, protože když jsem si říkala, že je v Jihlavě tolik
škol a tolik sedmáků, a zrovna my jsme měli tu možnost projekt
uskutečnit. Nemusíme být jen v lavici, a i tak se můžeme něco učit."

„Myslela jsem, že to bude nuda, ze začátku, když jsme jen plánovali a hodně mluvili,
tak mě to moc nebavilo, ale pak když jsme šli na magistrát a vybírali jsme plochu
a začali jsme sprejovat a něco dělat, tak to bylo super."
„Ze začátku jsem tomu nevěřila, protože já dost věcí kazím a lektorku jsem
nerespektovala. Ale jsem ráda, že to dopadlo dobře, když jsme začali sprejovat, tak
jsem tomu začala věřit a jsem ráda, že jsme to i celá třída zvládli."
„Nedával jsem tomu velkou šanci, protože moc nespolupracujeme, ale dopadlo to
dobře, bavilo mě, když jsme sprejovali a mohli si tam udělat vlastní věc. U toho jsme se
pak už nehádali."
„I když ten plánovací začátek byla nuda, tak tam byly důležitý věci, domluvit, kde
budeme sprejovat, co budeme sprejovat, umět napsat tiskovou zprávu a udělat
pozvánku a pak povídání s tím sprejerem."

„Zaujalo mě, že nějaký náš
výtvor bude na veřejnosti, že
bude vidět, že to můžou vidět
všichni, a nejen my tady ze
školy. Potěšilo mě, kolik na
vernisáž přišlo lidí!"

„Bylo skvělý, že jsme nebyli ve škole, škola je asi důležitá, ale klidně jednou týdně, bychom
mohli dělat něco jinýho. Třeba v přírodopise teď bereme kytky a myslím, že by prostě bylo
lepší se sebrat a jít se ven podívat na ty kytky. Víc si to pak zapamatujeme. A taky je dobrý si
něco zkusit, než se o tom jenom učit."

„Někdy ve
výtvarce už
máme předem
určený, jak to
bude vypadat,
a tady jsme si
to mohli celé
vymyslet sami."

„Moc lidí nemá
příležitost si
v životě udělat
sprej a ještě
legálně, bylo to
zajímavý vzít si
i jen ten sprej do
ruky."

„Když jsme něco potřebovali, tak nám dospělí řekli, že je to
úplně na nás. Měli jsme si třeba rozhodnout, co pořídíme
za občerstvení na vernisáž, co bude na tom spreji. Byli jsme
samostatnější a dospělí nám jenom pomáhali, my jsme byli
ti hlavní."

„Bylo dobrý, že nám paní Pitrová řekla, kdy bude další termín vernisáže
v galerii, a my jsme se tam mohli přijít podívat, jen ten, kdo chtěl. Já jsem si
do té doby nedovedla představit, co vernisáž znamená. A pak jsme si podle
toho mohli udělat vlastní vernisáž, vymyslet si, co tam sami chceme mít, co
tam třeba ještě přidat, co by nás bavilo. Měli jsme srovnání."

„Když přišel sprejer a povídal o svojí práci a ukazoval nám
velký stěny posprejovaný a byli jsme v galerii, kde byly
taky vystavený spreje, tak to bylo super."

               

Checklist pro tvorbu kulturně-vzdělávacího programu
Co se osvědčilo

               
Čeho se vyvarovat

               

Unikátní hodnota: Unikátní kvalita, kterou dokáže škole kulturní aktér v programu nabídnout, kterou zpravidla nelze v běžné škole zajistit. Expertnost instituce, lektora
a umělce, ojedinělost exponátu, prostředí, metody, technologie a použitého materiálu je často hlavním důvodem, proč škola po kulturně-vzdělávacím programu „sáhne“.

             
» O unikátních možnostech pouze hovořit nebo je jen ukazovat, ale reálně je
»
v programu
  
 nevyužít.
         
» Pracovat s metodami nebo s materiály a s technologiemi, které má škola
běžně 
k dispozici
sami učitelé
a žáci 
s nimi
pracují
 a
 
ve škole.
  
» Maximálně využít dané prostředí nebo prostředí smysluplně střídat.   
» Zatěžovat proces nadměrnými přesuny.
» Je-li nutné během projektu pracovat s větším množstvím informací,
používat pro práci s informacemi interaktivní, zážitkové a tvůrčí metody.
 » 
          
Předávat informace žákům pomocí výkladu a přednášky nebo prezentace
(žáci ztrácí pozornost a málo informací si zapamatují. Kvůli takové formě
  
 opouštět
 budovu
 
práce nemusí
školy).     
Vzdělávací cíle programu: Stanovují, co má být výsledkem programu, zda
je těžiště
v
„informacích
a poznatcích“
nebo 
v „kompetencích
a měkkých
dovednostech“










 
nebo zda je vhodně propojuje. Dobře nastavené cíle jsou pro učitele vodítkem, zda může program považovat za „vzdělávání“ a zapadá do jeho vlastního učebního plánu
Co nejlépe a smysluplně využít unikátní hodnotu programu. Měla by
být jasně formulovaná a rozpoznatelná. Může velice dobře sloužit při
marketingu programu.

a jakým způsobem mu ve výuce může program pomoci.



»


» Cíle prioritizovat, shodnout se s učitelem na 1 až 2 hlavních cílech
programu. Ptejte se společně: jaké reálné změny chceme programem


Ideálně si stanovit cíle společně s učitelem tak, aby co nejvíce nasedaly na
potřeby výuky.

docílit? Jak poznáme, že změna nastala?

 

 






 

» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snažit se naplňovat příliš mnoho cílů.












Očekávat,
že
krátkodobé
programy
způsobí
změnu
postojů,
klimatu
» 














třídy nebo měřitelný posun v kompetencích žáků. Pro změny v těchto
oblastech
třeba dlouhodobější


 
 
 je 
 
 
 
spolupráce.
 
 
 
 
 
 
 






faktem


Role pedagoga: Program se zaměřuje na práci s žáky, ale ti jsou vždy doprovázeni
učitelem,
by měl
s tímto
 

 program
 

vědomě
 pracovat.
 

a případné požadavky na zapojení učitele by měly být jasně

» Role
dohodnuty na počátku spolupráce. Pro pedagoga může být program 

odpočinek, inspirace, pedagog může být aktivní nebo nahlížet práci žáků

z nového úhlu, všechny tyto role jsou možné, ale měly by být předem 
dohodnuty.


Je-li
od
pedagoga
vyžadováno
do
programu
věnovat
svou
energii
a
čas,
»

měl by o tom vědět předem. Realizátor by měl zvážit, jaké benefity tato


investice učiteli přinese.


Výstup programu:


» Maximálně využít pro tvorbu výstupu profesionální prostředky (materiál,


prostor, technologie, pozvánky apod.).





 


 
 

Očekávat
od
pedagoga, že
automaticky
zajišťovat organizační

bude



» 
 
 projektu
 

 některou
 
z rolí

 když
 to

náležitosti
nebo 
naplňovat
v projektu,
 
 

domluveno.
 
 
 
 
 
 
 
 

nebylo
předem



» Pedagog
 během
 projektu
 







odejde, aniž by lektora nebo umělce informoval.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Vytvářet
   kterému
 
 pozornost,
 není
 
není věnovaná
pro něj
»  výstup,









 












publikum
nebo
je určen
k
nějakému
formálnímu
záměru.
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            















































               
dostatečně
» Podobu výstupu zvolit adekvátně vzhledem k časové dotaci, věku žáků » Nutit
 žáky
 podílet
 sena výstupu,
 jehožpodobu
nemohou
 
   
a možnostem kulturní organizace, společně komunikovat očekávání,
ovlivnit, je natolik ambiciózní, že ho považují za nereálný nebo pro ně není
ambice a možnosti všech zúčastněných.

dostatečně reprezentativní.

               
» Veřejný výstup může žáky motivovat, pakliže ho považují za smysluplný,
reálný a reprezentativní – „pracujeme na opravdovém představení, není to
jen jako“.

             
 
 codělali,co se
 a cojim program
  důležitého,
 

Reflexe a zpětná vazba: Reflexe je zásadní součástí programu, žáci během
ní formulují,
dozvěděli
v čem
 
   
   přinesl
  
nadále tápou a co je ještě zajímá. Zpětná vazba slouží především lektorovi, zjišťuje, co dětem vyhovovalo a co naopak nefungovalo, jak se na dílně cítily, jak dílnu,
             
lektora a společnou práci vnímaly.
             
pochvalou
super!“.
otázky,
na které
» Stanovit v harmonogramu odpovídající proporci času na reflexi s žáky. » Spokojit
 se s
 „Bylo
 to
 Klást
uzavřené
 

 častojen odpověď
 ano/ne.
      
Dojde-li k časovému posunu během práce, tak raději některé aktivity   existuje
vypustit, ale neubírat z času plánovaného pro reflexi.
  Reflexi
 
 provádět
 pouze
formálně.
     
a evaluaci
» Je-li to možné, tak do zpětné vazby zapojit i rodiče, např. po skončení »            
prezentace apod.
             
             
» Ve zpětné vazbě a reflexi klást opravdové otázky, které tazatele zajímají,
věnovat pozornost odpovědím a reakcím žáků. Průběžnou zpětnou vazbu
             
zohlednit v dalších setkáních.
             
» Stanovit si čas na zpětnou vazbu průběhu a výsledků programu společně
             
s učitelem. Pedagoga předem informovat, pakliže ho zpětná vazba bude
             
stát další čas a energii.
             
 
 účastníků
 a realizátora.
       
Dokumentace: Slouží k evaluaci programu, k záznamu o jeho realizaci
a k propagaci
programu,
   

rolích:
  vést
  a dokumentovat
   
se být
ve dvou
» Alokovat finanční prostředky na kvalitní dokumentaci – jedná se  » Snažit
 
 aktivně
  proces
   jej. 
o regulérní součást projektu.
na
 » Rezignovat
 
kvalitní
 dokumentaci.
  Poskončení
 programu
 ji velmi
 ocení

zúčastnění.
 
         
» V některých případech mohou dokumentaci zajišťovat i samotní žáci,   všichni
důležité je jim pak poskytnout určitou supervizi. Dokumentaristický mini
             
tým často velmi zodpovědně převezme proces dokumentace (foto, video,
             
deník apod.).
            
» Vyřešit souhlas rodičů s uveřejněním fotografií jejich dětí před jejich 

            
zveřejněním.
             
             
Formality spolupráce:
» Domluvit
 program
 sjiným
 nebo
 ředitelem,
 kterýse nakonec
 
učitelem
» Předem vykomunikovat s pedagogem, který se programu účastní, 












 
případně i s vedením školy formální a organizační náležitosti projektu
programu neúčastní.
(cenu programu, cílovou skupinu, časový harmonogram, prostorové              
to negativně
ovlivní
kvalitu
 » Vyjít
 škole
 vstříc
 v takových
 případech,
 kdy 
 

zázemí apod.).
programu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             







































































     

     

     










































































































SHRNUTÍ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Důrazpilotních
 programů JVK nebyl kladen na oslovení co nejširšího množství
ale na kvalitu spolupráce s jednotlivci, proto k některým zjištěním došlo
pedagogů,
 
zatímpouzena úrovni jednotlivců, ne však na úrovni celých škol, nebo dokonce



v rámci
celého
 regionu.
  

Jihlava vzdělává kulturou
se nespokojí s vitrínami v muzeu, s knihami
v knihovně, s obrazy v galerii a s žáky
sedícími v kině a divadle a už vůbec ne
s žáky sedícími v lavici!

Učení není nuda!

Motivace žáků s věkem
ve škole klesá! Oproti
tomu programy Jihlava
vzdělává kulturou žáky
baví, oceňují především
spolupráci, překonávání
vlastních limitů
a veřejný dopad.

Peníze
nestačí!

Bez finanční
podpory nelze
programy Jihlava
vzdělává kulturou
realizovat, ale
finance samy
o sobě nezajistí
kvalitu.

Učitelé vnímají hodnotu
kulturně-vzdělávacích programů!

Učitelé na programech Jihlava vzdělává kulturou
vedle vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí
nejvíce oceňují unikátní hodnotu: spolupráci s umělci,
profesionální prostředí a vybavení, tvůrčí metody
práce.

Jihlava vzdělává kulturou vytváří podmínky!

Při závěrečné evaluaci se kulturní aktéři jednoznačně vyjádřili, že
Jihlava vzdělává kulturou je pro jejich práci důležitou podporou.

                    

Shrnutí ze strany učitelů a školy

                    
                    

Zjištěné přínosy a benefity JVK

                    
Zjištěné limity a bariéry JVK

Navrhovaná řešení a postupy JVK

                    
aby programy
vznikaly
spolupráci
pedagogy
» Při
» Projekt od počátku stojí na nesymetrické
 motivaci
  »Počáteční
 ambice,
 
 dlouhodobě
 
  
 s
 je 
Motivace učitelů:

»

aktérů, kulturní aktéři usilují o užší spolupráci
mnohem více než školy a učitelé.
Poměrně vlažný počáteční postoj učitelů a ředitelů
k projektu se podařilo proměnit ve vzájemnou
důvěru, během společných workshopů panovala
mezi aktéry velmi vstřícná a tvůrčí atmosféra.
K zapojení učitelů pomohlo poměrně nakažlivé
nadšení kulturních aktérů, jejich otevřenost
a nápady.
Účast pedagogů na workshopech byla honorována,
někteří však benefity ze společného setkávání
vnímali očividně jinde a finanční satisfakci nevyužili.

přímo v tandemu s pedagogy, se ukázala jako složitá, tato

zásadní stavět na důvěře, pečovat
o dobré a upřímné vztahy,
angažovat učitele do procesů,
aktivit a oblastí, které pro ně mají
smysl a zajímají je.

    přípravná
 práce
 klade
 na
nároky,
jež často
        
učitele
časové
programu věnovat.
    nechtějí
 nebo
nemohou
 
           
Práce
na
evaluaci,
jež
přesahuje
časový rámec programu,
»
    přináší
učitelům
 zátěž,
 někteří
 učitelé
 
 vnímat
        
to mohou
komplikaci (především probíhá-li evaluace čistě
    jako 
              
formálně).

»

                    
                    
                    

                    
Zjištěné přínosy a benefity JVK

    Zjištěné
 limitya bariéry
 JVK
      
     
Navrhovaná řešení a postupy JVK

Učitel má přehled v nabídce 
programů,
dokáže
 
 posoudit
 jejich
kvalitu
 apřínos
provýuku:


        
aktéry
se, že školy jsou zahlceny nabídkami vzdělávacích
kreativního učení, výuka
» Potvrdilo
» Přínosy
» Učitelé se seznámili s novými kulturními





        
 
   

programů a často nemají ani čas se v nich zorientovat.
nebo je navštívili díky JVK poprvé.
mimo budovu školy, učení skrze
s nedůvěrou.
tradiční
na 
» Zjistili, že programy zaměřené naméně
   K novým
 projektům
  proto
přistupují
 
    umělecký
 proces
 potřebují
 
»
»

umělecké formy, jim přináší spolupráci vhodnou pro
výuku.
Mezi učiteli zazněl několikrát patriotismus vůči
místním organizacím, jejichž vzdělávací nabídku
by raději využili, pakliže bude kvalitní, oproti
programům, které jsou jim neustále nabízeny.
Učitelé a ředitelé, kteří se do JVK zapojili, byli často
překvapeni, jak komplexně kulturně-vzdělávací
programy s žáky pracují a v jak široké míře umělecký
proces naplňuje vzdělávací cíle.

Jednotlivé programy učitelé často navštěvují ad hoc,
a ne vždy jim takto vybrané programy pomáhají v jejich
učitelské praxi.
Učitelé tradičně navštěvují s žáky především knihovnu,
dále pak muzeum a divadlo, mnohem náročnější situaci
mají galerie nebo programy zaměřené na tanec, nová
média, film, architekturu, street art, nový cirkus apod.
S kreativním učením a výukou mimo budovu školy mají
učitelé stále jen minimální zkušenosti. Proto je často
považována za výlet a kreativní učení zaměňováno za
jakési tvoření a výtvarné dílničky zaměřené pouze na
rozvoj jemné motoriky a estetického vnímání.

školách nadále osvětu.

              
 stále
  
je, jaká forma
» Otázkou
by pedagogům pomohla
»           nabídky
    
 
   
při výběru vhodného programu.

              
 by
ocenili,
 kdyby
 byly
 
» Učitelé
programy škálovány značkou
    
 
   
»           kvality,
garance. Celkové
               fungování
 takové
 certifikace
 je 
























  
» Školy, které měly o programy zájem,
 dokázaly
 




        
s častější
» Školy

standardně
 
 výukou
 mimo
 budovu
 




      

 by, kdyby
 jednotliví
 aktéři

» Pomohlo

Podmínky školy:

formální bariéry řešit, dokonce některé krátkodobé

   
dále financováno, dokázaly samy zaplatit.
   
» Na začátku projektu si žádná z oslovených škol
  
nedokázala představit, že by do 
svého rozvrhu






















zatím otázkou.

nepočítají, a proto jí brání mnoho systémových překážek:



















znali příklady řešení jednotlivých
formálních bariér a pomohli je
školám stírat.

 finanční
 ohodnocení
  pedagogů
 nad rámec
 tradiční
 
výuky       
jednotlivé předměty a s tím
     
 ve třídě,
 rozvrh
 roztříštěný
  na 
     Benefity
programů musí převyšovat
související zajišťování suplování (hlavně na druhém
»
 stupni),
 přeprava
 
      nad
formálními
 bariérami.
  
třídy, 
finance.
školám programy
zařadila dlouhodobý program. V druhém ročníku
» Přestože
» Jedůležité
    
 má
dlouhodobý
 program
 prokazatelněji
  lepší
  

   
nabídnout včas, aby pro ně dokázaly
projektu již poptávka škol přesahuje aktuální
dopady na žáky, tak je pro učitele mnohem složitější ho
personální kapacity kulturních aktérů.
výuky.
Ve výběru
také roli
     zařadit
 do
 programu
 hraje
   zajistit
 podmínky.
    
programy, jejichž další opakování nemohlo být z JVK

vzdálenost školy od kulturní organizace.

                    
                    

                    

Shrnutí ze strany kulturních aktérů

                    
                    

Zjištěné přínosy a benefity JVK

    Zjištěné
 limity
 abariéry
JVK    Navrhovaná
  řešení
 a postupy
 JVK    

                    
stáli u zrodu
tvůrců programů snižuje množství
» Vzhledem k tomu, že kulturní aktéři
»Motivaci





      »Kulturní
 aktéři
 skrze
 společná
 sdílení  
projektu, není překvapivé, že všichni pracovali

Motivace kulturních aktérů:

»

finanční, administrativní a produkční zátěže

a workshopy nadále získávají podpůrné
prostředí, které jim umožňuje se na vlastní praxi
dívat novýma očima.

    kladené
 na 
programů.
          
vznik a
realizaci
kulturních aktérech se často vyžaduje,
    »Po
       »Získávají
 nadále
 
   
oporu v rozvoji vlastních
aby byli v roli umělce, pedagoga,
a zajišťovali
    produkčního,
 fundraisera
 
 celý
  programů.
      
» Mají možnost společně prezentovat své
management kolem vzniku a realizace
    programů.
 Jetaké




programy
 učitelům,
  ředitelům
 
 
a veřejnosti.
veliký rozdíl, zda za
stojí silná
    kulturním
 aktérem
 
 podporující
   »Kulturní
 aktéři
 jsou
oceňováni
 za lektorskou
 

s velkým zápalem a entuziasmem. Mezi počáteční
motivace vstupu do JVK byly z jejich strany
jmenovány: sdílení informací, nápadů a zkušeností
s dalšími kulturními aktéry (8x), společné
strategické a komplexnější zacílení vzdělávacích
aktivit kulturních aktérů směrem ke školám, např.
společná propagace (7x), podpora v metodické
oblasti (6x), finanční podpora (3x).
Při finální evaluaci se sedm aktérů ze šesti
dotazovaných kulturních organizací vyjádřilo, že by
se JVK měl stát společnou platformou, která jim dál
umožní rozvíjet svoje vzdělávací aktivity směrem ke
školám.

instituce, nebo je kulturní aktér nezávislým

a pedagogickou práci.







    umělcem
 bezzázemí
zastřešující
            
    organizace.
               
                    

                    
Zjištěné přínosy a benefity JVK

  Zjištěné
 limity
 abariéry
JVK     Navrhovaná
  řešení
 a
     
postupy JVK

Kulturní aktéři mají dostatečné pedagogické/lektorské
zkušenosti,
škole
partnerem
   zázemí
 a
 abymohlibýt
 ve vzdělávání:
  

»

   

organizací mají většinou možnost
aktérů je
  »Lektoři
kulturních
 
     »
Kvalita
 lektorské
 prácekulturních
 
  
využívat vzdělávání a setkávání v rámci národních
kolísavá, otázkou zůstává, jak kulturní aktéry

Kulturní aktéři vnímají potřebu podpory
v metodické oblasti, tento požadavek zazněl
několikrát během pilotování JVK, kulturní aktéři
využívali workshopů a ocenili i společné sdílení.

muzeí a galerií. Samostatní umělci a tvůrci však
motivovat k dalšímu vzdělávání a sebereflexi
  sítí








        

další vzdělávání především v pedagogické práci
své práce. Určitou zpětnou vazbou tvůrcům

jen obtížně.
může
být úspěšnost
  získávají
 aktéři
převážně
 používají
 respektující
   programů
 
 jejich
   
Kulturní
žádostí
před
grantovou
komisí, jsou-li dobře
»
a expertnost
  přístup,
pracují
 s individuálním
  potenciálem
    nastavená
 hodnoticí
 kritéria
 
   
a vnitřní motivací žáků, bohužel často intuitivně,
a k jejich práci jim chybí metodické zázemí. Většina
si jen těžko stanovuje vzdělávací cíle programů
a jen minimálně je dokáže kvalitně evaluovat.

   

 
 
 


 
 
 








» Díky JVK vznikly zcela nové programy především

dlouhodobé, které si běžně kulturní aktéři 











   

 
 
 


 
 
 






          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kulturní
aktéry
ke
kvalitě








 
 
 »
Motivovat







programů může udílení značky kvality, nebo








cenného
servisu
kulturním
 
 
 
 
 
 
poskytování







aktérům za splnění podmínek určité kvality



 
 
 
 
 
 
jejich
programů.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

většinou není hlavní prioritou organizace
»Edukace

nemají

umělci
lektorskou
ani nezávislí
 

svou

 

nemohou dovolit, ať už proto, že jsou finančně
činnost jako hlavní, a proto podmínky pro jejich
  práci





 Tvůrci
 programů
 
se 

náročné, nebo proto, že kulturní organizace  
nejsou
motivující.
vykazují svou činnost návštěvností, a tu lze   
často setkávají
s nedostatkem
prostorového,
   
 
 
 
 
 
 


Podmínky kulturních aktérů:

jednodušeji naplnit krátkými programy.
Programy mohli nově realizovat jednotlivci
a nezávislé organizace, kteří nemají pro
vzdělávací programy zázemí. Za pozornost stojí,
že Dům Gustava Mahlera díky zapojení JVK
vytvořil svůj vůbec první vzdělávací program
zaměřený na školy, který nyní již druhým rokem
pravidelně školám nabízí. Nově vznikl program
ve spolupráci tří kulturních institucí.





























materiálního, administrativního a finančního
zázemí / s minimálním vyjádřením podpory
a ocenění od kolegů a vedení / často jsou ve své
organizaci jedinými lektory a mají jen omezené
možnosti, jak své profesní problémy sdílet /
svůj čas, energii a finance investují převážně do
samotné realizace programů, ale nemají podmínky
pro vývoj nových programů a sebevzdělávání.



















hodnoticí komise. Tato možnost je však
omezená, neboť už samotná administrativa
spojená s granty je pro určité kulturní aktéry
bariérou (programy raději nerealizují vůbec).





























































 
 
 
 
 
 
 

Počet kulturních aktérů, kteří se chtějí
»





podílet
 na

 
práci,
je v


pedagogické
lokalitě
omezený,
proto 
je zásadní o 
ně pečovat
a pro



 
jejich
práci
vytvářet
 co
nejlepší
 podmínky
 





bariéry
 
a snižovat
 

na minimum.
 
 
 


















































































 

 


 


















































                    

                    

Shrnutí ze strany města

                    
                    

Zjištěné přínosy a benefity JVK

»

    Zjištěné
 limity
 abariéry
JVK   Navrhovaná
  řešení
 apostupy
 JVK    
    »Stinnou
 stránkou
 nebo
 rizikem
 mohou
  »
 rozsahu
 
   
 JVKnemáve svém
a zaměření v České
obdoby,
městu
očekávání
    být přílišná
 
 aktérů:
 jedná
   republice
 což
zajišťuje
 určitou
  
 

Město v JVK získalo fungující nástroj, který je dobře
přijímán jak kulturními organizacemi, tak školami
a podporuje pozici města (samosprávy) jako
někoho, kdo dokáže iniciovat změnu. Projekt získal
pozornost odborné komunity v rámci celé ČR.
Projekt JVK poukázal na potenciál toho, že Jihlava
jako krajské město disponuje pestrou škálou
kulturní nabídky aktérů, kteří vytváří studnici
témat, know-how z různých oborů i zázemí, kterým
mohou výuku na školách obohatit.

se o nástroj, jenž nemůže mít plošný

výjimečnost a publicitu. Současně v rámci složité
agendy řízení města může být nadstandardní
projekt neustále ohrožen problematikami
v oblastech, jež nedosahují standardu, nebo
jsou dokonce krizové a přirozeně tak nabývají
priority. Otázka je, zda může město zajistit
projektu rozvoj v dlouhodobém horizontu.

    dopadna všechny
 
           
žáky ve
městě.

»

                    
                    
                    
                    
                    

                    
                    
Zjištěné přínosy a benefity JVK

Finance:

»

limity a bariéry JVK
postupy JVK
    Zjištěné
 
       Navrhovaná
 a
   
  řešení

                    
» JVK se nadále angažuje v tvorbě
» Byrokracie spojená s čerpáním financí snižuje
    množství
 zapojených
 kulturních
 
  grantové
 
 programy.
 
výzvy 
pro vzdělávací
aktérů
(případně

Některé kulturní organizace a prakticky všichni
nezávislí umělci a lektoři si bez finanční podpory
nemohou dovolit nabízet školám vzdělávací
programy. Finanční podpora, ale nebyla kulturními
aktéry identifikována na začátku ani na konci
projektu jako hlavní motivace se v JVK angažovat.

distribuovány skrze
tzv. kurátorského
    i škol,kdybybyly finance
 
    JVKtestuje
možnosti
 
  
školy – učitelé i ředitelé se na počátku otevřeně
projektu, jenž umožňuje kulturním
aktérům získat finanční podporu
s nízkou administrativní zátěží, ale klade
důraz na kvalitu.

jejich          
    obávali
jakékoliv
 byrokracie
 spojené
 s

   

 
 
 


 
 
 


 
 



» Kritéria kvality jsou zásadní pro interní
 evaluaci
 

samotného projektu JVK. Jsou důležitá pro město,


aby vyhodnotilo, zda vynakládá své
prostředky
 

Kdo je garantem kvality?








účelně a nadále finanční prostředky transparentně


programů.
 
 

rozdělovalo mezi realizátory dalších




Garance kvality je zásadní pro učitele, aby měli




   
v projekt JVK důvěru.
   




 žádosti:
 

Kritéria kvality nastavená pro
grantové
  

 
 
 





V
rámci
JVK
byla
nastavena
kritéria
kvality
pro
»


slouží
 
 

kulturně-vzdělávací programy, která
 městu
 
jako výchozí podklad pro hodnocení


grantových
 
 

  
žádostí projektů v oblasti výuky a
vzdělávání.

 
 
 

   

 
 
 

   
   

vstupem do projektu JVK).

 finance
 nezajistí
 kvalituprogramů,
          
»Samotné
financování
a porozumění
kulturními








jejich
rozvoj

 
mezi

 aktéry
 
 
JVK
 zjistit
 způsoby
 

 

navrhuje
podobných
projektů
v
zahraničí.
a školami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

kulturních





»
Jen málo
 učitelů
 a

 aktérů
 dokáže
 








 
 
 
 
 
 
 





zůstává,
»
Otázkou
 nadále
 

 kdo
garantem
 








spíše jako
zátěž. Ani
evaluace
 vnímaná
 

 formální
 


úřad města není sám o sobě garantem kvality.

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 









Kritéria
kvality
jsou
dobrým
vodítkem
při
výběru
»       
programů
 
 řízení,
  jesložité
grantovém
  v
  přesto
  
kritéria
kvality
obhájit
proti
stereotypnímu

 
 
 
 
 
 
 

upřednostňování
  kvantity,
 která

je také
důležitá,








ale nejediná(cena,početzapojených
 
žáků a 
škol,
počethodin





apod.).

 
 
 
 
 
 
 

       
       

































platforma
být

 zkušených
 
 odborníků
 
 

v oblasti vzdělávání, umění a inovací.

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 









Aktuálně
se
podařilo
kritéria
kvality
»       
zapracovat
 do struktury
 grantových
  
žádostí
 a


  
využívat je pro jejich




hodnocení.
 
Stále
je složité
 obhájit
 
 

       





politicky
 nezávislou,
 
 expertní,
 
hodnoticí
 

komisi.
       

 
 
 
 
 
 
 

       
       

programy smysluplně evaluovat. Většinou je

kvality je. V ideálním případě by to měla

Shrnutí ze strany žáků

                    
     Zjištěné
 
     
       
limity a bariéry JVK
Navrhovaná řešení a postupy JVK

Zjištěné přínosy a benefity JVK

                    
Jako nejdůležitější motivaci k práci na projektech žáci
Určité napětí při první spolupráci žáků
motivace jsou slova jako stimulovat,
» Synonymem














     

jmenovali:
s kulturními aktéry může vytvářet:
povzbudit, aktivovat, podněcovat, provokovat,
Nedůvěra
zdárný
výsledek
» Možnost podílet se na něčem
výjimečném,
 pracovat
  »
 ve
 podpořená
   přesvědčit…
  Toje někdy
 pedagogy
  a lektory
 
Motivace žáků:

»

ve specifickém prostředí s profesionálním vybavením
a pod profesionálním vedením.

ještě předchozí špatnou zkušeností
z neúspěchů třídní spolupráce: „Nedával
jsem tomu velkou šanci, protože moc
nespolupracujeme.“

vnímáno jako potřeba žáky vnějšími podněty
nadchnout a stimulovat. Pakliže se ale pohybujeme
v kulturním prostředí, tak se můžeme inspirovat
způsoby, jakými s motivací pracují umělci.
Ti se spíše tážou po vnitřní motivaci: Co mě
na tom zajímá, baví a láká? Jaká a neustálá
inspirace přivádí umělce k malířskému plátnu,
rozepsanému textu nebo hudební kompozici.
V kulturně-vzdělávacích programech se proto
potřebujeme také tázat po vnitřní motivaci žáků,
což vyžaduje opravdu upřímné otázky a pozorné
naslouchání. Také to vyžaduje připravenost tazatele
na nejrůznější odpovědi, které se mohou pohybovat
na široké škále individuálních motivací nebo se
v čase proměňovat, nebo může tazatel naopak
narazit na neschopnost nebo spíše netrénovanost
žáků po vlastní motivaci pátrat.

                    

Zažívat úspěch, překonávat sebe sama, pracovat
na něčem důležitém, což např. stejným způsobem
motivuje spolužáky a proces učení doprovází radost
ze spolupráce („že jsme se nesmáli sobě navzájem“)
nebo např. získává pozornost veřejnosti (prezentaci
navštívil ředitel školy, vedení města, novináři, plný sál
diváků apod.)

                    
» Nezkušenost žáků, kteří si na začátku
nedovedou
propojit
     
 proces
 příprav
 
          
s výsledným výstupem: „I když ten
plánovací začátek byla nuda, tak tam byly

                    
důležitý věci…“

ovlivňovat
 a
 ho                 
» Podílet se na směřování projektu
(„co bude na tom spreji, co pořídíme za občerstvení
na vernisáž, jak naložíme s rozpočtem… dospělý je
pomocník“). Nebo mít možnost si vybrat, např. zda
budou pracovat jako technici, herci nebo připravovat
kulisy.

                    
                    

jednoho
 dne                 
» Zažít různorodou práci, např.během
navštívili tři instituce a zde vyhledávali informace,
zkoumali dokumenty, pracovali
 s dramatizací…
  Nebo
                 
si vyzkoušet něco nového.

                    

                    
Zjištěné přínosy a benefity JVK

  Zjištěné
 limity
 abariéry
JVK     Navrhovaná
  řešení
 a
JVK    
postupy

Práce s informacemi:

                    
zřejmé, že v kulturně-vzdělávacích
» Žáci by měli rozumět důvodům, proč si musí
» Žáci oceňují, když informace získávají skrze   »Je naprosto








některé
 informace
  osvojit.
 Tvůrci
 programu
   
programech
nelze
projít
stejné
množství
učiva
jako
zážitek nebo nabyté informace slouží pro další

frontální výuky. S tímto faktem musí souznít
by měli pečlivě vyhodnotit, jaké množství
  během








        

pedagog a přizpůsobit kulturně-vzdělávacímu
informací potřebují žáci znát před jejich

práci: přednáška na začátku byla nuda, ale
třídění autentických dokumentů bylo zajímavé
/ musela jsem se naučit dlouhou básničku,
bylo to náročné, ale protože básnička byla
součást představení, tak jsem to zvládla / žáci
si k probranému učivu získali vztah, dokázali
v životě významných českých osobností najít
témata, situace a dovednosti, které by sami
chtěli mít nebo zažít / teoretický začátek mi
nedával smysl až do chvíle, když jsme začali řešit
náš projekt…

komunikovat tento
využitím, je-li to možné, tak co
  programu
 plán
 výuky,
 případně
 
   praktickým


      
fakt s rodiči. Autoři kulturně-vzdělávacích programů
nejvíce informací žákům poskytovat až ve

školám neměli slibovat nereálné naplňování
chvíli,
kdy
je budou
potřebovat
(např.
vyhnout
  by













  

vzdělávacích cílů jen proto, že to někteří učitelé od








Učení se:


» Ve zpětných vazbách zaznívají často jako první
letmá hodnocení programů věty typu: "skvělé,

že jsme nebyli ve škole / super, že jsme se 
nemuseli učit / aspoň jsme dělali něco jiného

než ve škole…" Mohlo by se proto zdát, že 
kulturně-vzdělávací programy mají napůl 

vyhráno, pakliže se odehrávají mimo budovu
školy a využívají jiný způsob práce než ten 

klasický v lavicích.





































programu
 očekávají.
     
       
       
       
       
       
       
       
 tytoreakcedětí pravděpodobně
   
»Bohužel
názor 
mezi žáky,
vyjadřují
 silně
převažující
 
 že 
učení,výukave třídě
a práce
 v lavicích
 

jsou něco
jiná činnost
nepříjemného,
  a proto
 jakákoliv
 
 
než veškole



 
je hodnocena pozitivně. Současně
situace
žáci osvojování
z této
vyplývá,
 že
 si 
např.



rozvojemoční

klíčových kompetencí nebo
a sociální
  nevnímají
 
 
jako vzdělávání,
nejsouve inteligence




 
školách vedeni k tomu, aby tento svůj
posunsledovali
   a proto
ho 
u kulturně-vzdělávacích
  a pojmenovávali,
 programů
 ani nejsou
 
schopni
      
 identifikovat.
     
       
       
       
       
       




























se dlouhým teoretickým úvodům)

        
        
        
        
        
        
        
        
Vzdělávací
 projekty,
 které
 probíhají
 mimo 
»
budovu
 školy
 nebo
 pracují
 jinými
 metodami
  
než



 
frontální výklad, jsou pro
žáky
rozhodně
osvěžující,
 ale nelze
 pouze
 těmito
 benefity
  
získat
motivaci
 žáků
 a

  
ospravedlňovat kvalitu
programu.
   sitaké
 
tvůrci
programů
  Současně
  

 
musí přiznat, že v některých školách nejsou
žáci
 vedeni
 
 schopni
  
k reflexi
nebudou
 
  a
   
nabyté
 dovednosti
 pojmenovat.
  Schopnost
  
reflektovat
 proces
učení
je dovednost,
  kterou
 
tréninkem.
si žáci
 osvojují
 dlouhodobým
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