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Naše aktivity
HVCM nabízí podporu školám, organizacím a jednotlivcům. Pořádáme kurzy, nabízíme prakticky
zaměřené kurikulum a mentoring, které vychází ze zkušeností a života v současné společnosti, mladých
kolektivech a současné pedagogické praxe. Podporujeme komunitu učitelů hodnotového vzdělávání,
publikujeme články a podcasty, pomáháme vytvářet vrstevnické a dobrovolnické programy, které přináší
dětem a mladým lidem uvědomění vlastní moci měnit svět kolem sebe.

Nevidím problémy jako problémy, ale jako hádanky, které čekají, až
budou rozluštěny. Jděte ven, rozhlédněte se kolem sebe, zjistěte, co
je třeba změnit a pak vymyslete, jak to udělat a dělejte to.

Dr. Cyril Mooney
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Co máme za sebou

Co nabízíme

Adaptovali jsme sérii učebnic o vztazích a
hodnotách, My jsme svět, pro české školy.

Interaktivně vedené online a prezenční
semináře pro sborovny i jednotlivce,
akreditované MŠMT.

Našimi kurzy prošlo přes 1000 učitelů,
ředitelů a specialistů ve vzdělávání.

Kurikulum HVCM pro žáky, které odpovídá
rámcovému vzdělávacímu programu.

Přes 70 škol a organizací se v různém
rozsahu zapojilo do využívání metody.

Mentoring a možnost aktivního zapojení do
komunity učitelů pro každého účastníka
kurzu.

Pomáháme implementovat vrstevnické a
dobrovolnické programy.
Podporujeme růst komunity učitelů a sítě
vyškolených profesioánlů. Spolupracujeme
s MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ a nízkoprahovými
centry.

Spolupráci s vlajkovými školami, které se
věnují rozvoji a implementaci metody
dlouhodobě.
Specializovaná témata jako např.
internetová bezpečnost či hodnocení.
Tvorbu lekcí a výukových materiálů,
ukázkové hodiny a vrstevnické programy.
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Tým HVCM
Linda Jandejsková

Michaela Stoilova

Dana Hádková

Lenka Dobešová

zakladatelka a ředitelka

vedoucí metodička a lektoka,
učitelka na SŠ a VŠ,
programová vedoucí projektu
Naproti a Mr.Teacher, vedoucí
lektorů, péče o učitele

vedoucí lektoka a metodička,
adaptace metody pro ZUŠ,
péče o komunitu učitelů,
odbornice na badatelské
vyučování

lektorka a metodička,
učitelka na ZŠ, lektorka
kurzů pro MŠ

Marek Vlach

Pera Nováková

lektor programu ICT

péče o komunitu učitelů,
administrativní podpora a
rozvoj sítě partnerů

Jana Tlustá

Linda Arbeli

účetní, pro bono

lektorka kurzů pro MŠ

Jiří Luka
lektor a kouč, ředitel školy

Magdalena Kučerová Sandra
Procházková
lektorka, péče o komunitu
učitelů, výuka na VŠ

redaktorka a moderátorka
podcastu Záhodno, péče o
sociální sítě

Lucie Pečinková

Barbara Čanová

pojektová manažerka projektu
Naproti a produkce kurzů

produkční, pro bono
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Souhrn činnosti2020
V roce 2020 jsme adaptovali všechny naše akreditované kurzy do online podoby a úspěšně tak i v době
uzavření škol nabídli 10 kurzů, kterými prošlo 187 učitelů, ředitelů, sociálních pracovníků a dalších.
Získali jsme akreditaci MŠMT pro čtyři nové kurzy: Hodnocení, Hodnoty a Internetová bezpečnost,
Hodnotové vzdělávání pro ZUŠ a Hodnotové vzdělávání pro MŠ.
V projektu Naproti započala spolupráce tří škol a tří nízkoprahových zařízení v Mostě, Brně a Kutné Hoře.
Díky podpoře Nadace Eduzměna jsme rozjeli pilotní projekt vrstevnického doučování Mr.Teacher.
Přeložili jsme knihu sestry Cyril Mooney, Transformace škol k sociální spravedlnosti a inkluzivnímu
vzdělávání, kterou redigujeme a budeme využívat pro naše pedagogy.
Přivítali jsme 5 nových kolegů.
Podíleli jsme se na přípravě vzdělávacích materiálů Helios pro školy (www.heliosmovie.eu).
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Proč to zkusit?
Vnitřní motivace k učení
Zlepšení školního klimatu a přátelství

Kultura spolupráce
Osobní růst pro děti i dospělé
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Propojení školy a jejího okolí
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Osobní zodpov
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Projekty 2021
1. Kurzy, mentoring a další podpora pro učitele
2. Komunita učitelů hodnotového vzdělávání
3. Naproti - spolupráce škol a NZDM
4. Mr. Teacher - program vrstevnického doučování
5. Překlad knihy Transformace škol k sociální
spravedlnosti a inkluzivnímu vzdělávání a dotisk
dvou učebnic.
6. Platforma pro učitele ITC
7. Adaptace HVCM pro ZUŠ

1. Kurzy
V roce 2021 nabízíme 5 druhů kurzů, které
využívají principy a metodu Hodnotového
vzdělávání. Učitelé, ředitelé, sociální pracovníci a
další průvodci vzděláváním v bezpečném
prostředí zkoumají své hodnoty a postoje a
dotýkají se témat, která je děnně provází v jejich
práci. Dále se věnují metodologii, strukturám
skupinové práce a učebnicím My jsme svět. Učí
se vést své žáky a studenty zážitkovou formou,
kdy děti zkoumají své pocity, názory a vztahy k
sobě i druhým a utváří si tak vlastní systém
hodnot a schopnost správně se rozhodovat.
Učebnice jsou určeny pro děti základních a
částečně středních škol.
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Ukázky z učebnic hodnotového vzdělávání - My jsme svět

3. Naproti

2. Komunita učitelů
Záhodno
Chceme vědět jak se našim účastníkům daří
implementovat HVCM v praxi, odpovídat na
jejich otázky, propojovat je s dalšími učiteli,
diskutovat, vytvářet prostor pro sdílení, inspiraci
a rozvoj metody. Proto vzniklo Záhodno komunitní setkávání, platforma a podcast o
vzdělávání. Společně sdílíme, zkoumáme,
publikujeme články a podcasty, zveme zajímavé
hosty. Naší ambicí je tento rok zapojit do
komunity 200 aktivních učitelů.

Víte co jsou to Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež? Jsou to kluby, či centra, kde se mohou
děti a mladí cítit bezpečně, doučovat se, hrát si,
svěřit se, či poradit. Pomáháme školám a NZDM
hledat cesty spolupráce skrze Hodnotové
vzdělávání. Často o sobě totiž moc nevědí. Pro
NZDM také adaptujeme některé lekce. Naším
cílem je vydat soubor tipů a zkušeností, který by
pomohl 250 NZDM v České republice lépe
spolupracovat se školami a sdílet své odborné
know-how. V létě pak chystáme ve spolupráci
škol a nízkoprahů letní kempy v Mostě, Praze,
Brně a Kutné hoře.

4. Mr.Teacher
Mr.Teacher je pilotní projekt vrstevnického
doučování. Středoškoláci od nás získají 30 hodin
odborné podpory v pedagogice, sociální práci,
ICT a HV, mentory a kapesné, aby doučovali děti
na ZŠ, které to nejvíce potřebují, a stali se jim
parťáky nejen v učení. Nestačíme se divit, jak
skvělí Mr.Teachři jsou!
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5. Překlad knihy

6. Platforma pro učitele ICT

Pro pedagogy připravujeme knihu
Transformace školy k sociální
spravedlnosti
a
inkluzivnímu
vzdělávání, která je svědectvím
transformace školy, metody a
přístupu sestry Cyril Mooney, PhD.
Ta je také její autorkou. V roce
2020 jsme provedli první překlad
knihy, kterou je nyní třeba
redaktorsky upravit a připravit pro
naše učitele.

Pro kurz Hodnoty a Internetová bezpečnost
připravujeme online platformu pro absolventy
kurzu, kde budou učitelé moci společně hledat
řešení
a
diskutovat
otázky
internetové
bezpečnosti a její výuky na školách.

7. Adaptace HVCM pro ZUŠ
Hodnotové vzdělávání adaptujeme také pro
ZUŠ. Po úspěšné akreditaci kurzu rozvíjíme
spolupráci se ZUŠ Hostivař, kde bude proškolen
celý sbor, který má zájem účastnit se na adaptaci
dalších materiálů pro ZUŠ v České republice.
Koncerty a soutěže tak možná dostanou nový
kabát tak, jako se tomu již dávno stalo v
Hostivaři.
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Finanční zpráva
Nadační dary
64 %

Mzdové náklady na projekty a metodickou činnost
Produkce a vedení kurzů

Vlastní činnost
36 %

Publikační činnost

Za přijaté finanční prostředky od
Nadací Bader Philanthropies, Nadace
Blíž k sobě a Elixír do škol, a také za
drobné dary via Darujme.cz velmi
děkujeme!

51 %

26 %

5%

Stavba webu a marketing

11 %

Vzdělávání a rozvoj lektorů

7%

Výsledek z roku 2020 je převeden
do roku 2021 a bude sloužit dalšímu
pokrytí provozu a rozvoje organizace.

Příjmy
1 289 290 Kč

Náklady Výsledek
1 028 757 Kč

260 532 Kč
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Čím více učím, tím více zjišťuji, jak důležité je hovořit s
dětmi, dát jim prostor, aby se obracely do srdce, prováděly
introspekci, poznávaly samy sebe. Učebnice My jsme svět a
celá metoda jim velmi pomohla. Zvědomily si hodnoty,
dozvídaly se, jak věci vidí jiní, sdílely, jak jiní myslí. Dívají se
na svět s otevřenýma očima. Díky tomu, že poznávají samy
sebe mají odvahu měnit svět.

Martina Durinová, učitelka, ZŠ Litvinov
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Podpořte nás na
www.darujme.cz

Poskytněte
služby pro
bono

Darujte
ukázkovou
lekci

Připojte se!

Přispívejte měsíčně
malou částkou na
www.darujme.cz

Jak nás můžete
podpořit?

Staňte se
patronem
školy

Sledujte
nás na fb!
Udělejte si
radost!

www.hvcm.cz

Zavolejte nám
na telefon
604647448,
nebo napište na
info@hvcm.cz

Sdílejte naši
práci
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Partneři a donoři

Libor Malý

Spolupracující organizace

Kontaktujte nás na info@hvcm.cz, www.hvcm.cz, Cyril Mooney Education, z.s.,
IČ: 03923274, Bankovní spojení, Fio banka 2100791160/2010

1
0
13

