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PRŮVODNÍ DOPIS 

17. února 2012 
Vážená paní, vážený pane, 

velmi bychom uvítali vaši osobní účast na semináři „Obec v učení, učení v obci“. Seminář je zaměřený na 
perspektivní, ale zatím málo známý a využívaný přístup, propojující školní vzdělávání žáků i vzdělávání 
dospělých s rozvojem obcí a měst a zlepšováním kvality života jejich občanů. Rozvojové dokumenty na 
všech úrovních veřejné správy věnují pozornost kvalitě života místních obyvatel, rámcové vzdělávací 
programy hovoří o propojení a spolupráci školy a obce a o rozvoji kompetencí, které naše děti potřebují, aby 
se dobře uplatnily poté, co opustí školní třídy.  

Jedním z nástrojů, které propojují život obce a školy a aktivně zapojují žáky i pedagogy do rozvoje obce, je 
metoda místně zakotveného učení (angl. „place-based education“). Místně zakotvené učení sleduje dva 
základní cíle – zlepšení studijních výsledků žáků a udržitelný rozvoj obce (zlepšení kvality životního 
prostředí a moudré nakládání se zdroji, sociální spravedlnost, ekonomická vitalita). Buduje silný vztah žáků i 
dospělých k místu s cílem posílit jejich ekologickou, kulturní a ekonomickou gramotnost a následně 
zodpovědnou správu obce. Místně zakotvené učení využívá všech aspektů místního prostředí (včetně 
kulturních, historických a sociopolitických souvislostí a přírodního i antropogenního prostředí) jako 
jednotícího kontextu pro výuku. Klade důraz na zapojení žáků a veřejnosti v tzv. servisních projektech, které 
mají praktický význam pro místní školu a obec. Výsledkem je větší zapojení a lepší studijní výsledky žáků, 
vyšší ocenění a podpora škol, nadšení a motivovaní pedagogové a obnovené povědomí o hodnotách místa.  

Dovolujeme si Vás proto pozvat na diskuzní seminář, který se koná dne 30. března 2012 v Praze 
v Americkém centru od 10 do 14 hodin pod záštitou velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze. 
(Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce) 

O dlouholetých zkušenostech s praktickým využíváním místně zakotveného učení v amerických školách a 
obcích promluví autorka této výukové metody paní Delia Clark, ředitelka Centra pro místně zakotvené 
učení ve Vermontu (USA). Program Škola pro udržitelný život, který je českou podobou místně 
zakotveného učení, představí Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER a zkušení učitelé, 
kteří realizovali úspěšné místní projekty v českých školách. Budeme velmi potěšeni, pokud se zúčastníte 
diskuze o možnostech využití místně zakotveného učení v českém vzdělávacím systému.  

Věříme, že seminář přinese zajímavé, inspirující informace a vytvoří prostor pro debatu o možnostech 
dalšího uplatnění místně zakotveného učení v České republice.  

Na semináři bude zajištěno tlumočení i občerstvení.  

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti do 25. března na adresu marta.markova@nap.cz. 

Těšíme se na společnou diskusi. 
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