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 Podstata, zaměření, směr 
 

                 volné seskupení oborových a profesních asociací, spolků a skupin, které spojuje    

                 zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému 

                 hl. záměr: zapojit se do aktuálního procesu revizí RVP tak, aby změny byly koncepční,  

                 smysluplné a aby vzniklo vyvážené a konsens. kurikulum pro 21. st., kt. bude   

                 respektovat potřeby dětí, učitelů a společnosti v podmínkách a trendech souč. světa 

                 zájem o mezioborovou spolupráci, pedagogická témata a proměny národního kurikula,     

                 aktuální téma: revize RVP 

                 snaha nabízet pohled oborových aktérů – didaktiků, učitelů a dalších expertů   

                 v nadoborové perspektivě 

                 úsilí, aby plánované reformy a deklarované cíle byly naplňovány na základě konsensu    

                 a aby byl celý proces transparentní, otevřený, profesionální, participativní a vyvážený 

                 snaha aktivně se podílet na koncepci a hledání východisek k velké revizi RVP  a     

                 usilovat o zapojení do tvorby obsahů jednotlivých vzděl. oblastí a oborů nár. kurikula 

                 podpora inovace obsahu vzdělávání i rozvoje digitálních kompetencí a informačního  

                 myšlení, nikoliv však na úkor ostatních předmětů 

                 záměr modernizovat české školství také prostřednictvím neformálního  

                 vzdělávání 

                 …ukazujeme směr českému vzdělávání… 

                                  



 Cíle 
 

                 sdružovat mezioborové pedagogické asociace, profesní odborné skupiny a spolky 

                 konstruktivně se podílet na tvorbě vyváženého, konsensuálního a participativního     

                 návrhu podoby kurikula pro 21. století 

                 podporovat kurikulární diskusi mezi pedagogy z praxe, akademickou sférou a    

                 odbornou veřejností, která se bude opírat o současný pedagogický výzkum 

                 prosazovat systémovou profesní podporu pedagogů formálního i neformálního     

                 vzdělávání při zavádění nového RVP do praxe 

                 rozvíjet síťování, výměnu zkušeností, vzájemné informování o dění v oborech,  

                 spolupráci a snahu o mezioborové propojování 

                 zapojovat kreativní a progresivní metody do vzdělávacích procesů, podporovat 

                 využívání možností neformálního vzdělávání v paměťových a kulturních institucích    

                 v rámci výuky, které bude dostupné všem (tzn. včetně znevýhodněných) v souladu se   

                 Strategií vzdělávací politiky 2030+ 

                 implementovat a integrovat digitální gramotnost a informační myšlení do stávajících    

                 etablovaných předmětů 

                 podporovat transparentní, otevřenou, vyváženou a konsensuální debatu o velkých    

                 revizích  RVP v souladu s principy deklarovanými ve Strategii 2030+ 

 

 



 Připojené asociace, podporovatelé, experti, spolupracovníci 
 

                 21 připojených členských organizací,  kt. deklarují snahu o mezioborovou spolupráci a  

                 usilují o vyvážené, oborově konsenzuální a pro žáky i učitele optimální kurikulum 

                 okruh dalších významných podporovatelů, expertů a spolupracovníků  

                 představitelé různých vzdělávacích oborů a oblastí – učitelé z praxe, oboroví   

                 didaktici a další odborníci - i z oblasti neformálního vzdělávání 

                 oborově rozrůzněné pedagogické asociace, kt. zastupují odborníky a pedagogickou  

                 veřejnost - mandát vstupovat do diskusí o směřování reformy a potenciál přispět  

                 k hledání shody nad cíli vzdělávání pro budoucnost 

                 široká nadoborová spolupráce - potenciál pozitivně ovlivnit aktuální reformní proces  

                 zájem pedagogické veřejnosti o koalici, rostoucí počet členských organizací 

 

                   

                 

 

 

 

 

 



Seznam 21 zapojených profesních asociací a oborových skupin: 
 

• Jednota českých matematiků a fyziků 

• Česká sekce INSEA – International Society for Education through Art 

• Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd 

• Asociace učitelů dějepisu České republiky 

• Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky 

• Asociace učitelů hudební výchovy 

• Asociace výtvarných pedagogů 

• Česká společnost chemická  

• Česká geografická společnost 

• Společnost učitelů českého jazyka a literatury  

• Asociace češtinářů  

• Česká Orffova společnost 

• Společnost Pavla Jurkoviče 

• Asociace muzeí a galerií ČR  

• uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení  

• Sekce vzdělávání SKIP ČR - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

• Asociace metodiků cizích jazyků 

• Uměleckohistorická společnost 

• Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky 

• Sdružení pro tvořivou dramatiku 

• Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu 

 



Podporovatelé: 
 

• Společnost pro kreativitu ve vzdělávání  

• Spolek Skutek 

• Centrum pro demokratické učení 

• Nezávislé sociálně ekologické hnutí 

 

 

Spolupracovníci a experti: 
 

• Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠ (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) 

• Centrum občanského vzdělávání 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Aktivity 
 

•  online porady členů a spolupracovníků 

•  prohlášení, stanoviska, dopisy, tiskové zprávy 

•  průběžné informování členských základen jednotlivých asociací 

•  účast na kulatých stolech a diskusích 

•  online jednání s vedením MŠMT a NPI 

•  snaha zjistit personální složení expertního panelu (nyní je již známé) 

•  úsilí o členství v expertním panelu i v odborných skupinách (pozice „stálého hosta“) 

•  snaha navázat spolupráci s dalšími zainteresovanými odborníky, politiky a členy panelu 

•  rozšiřování o další relevantní členy - asociace a profesní skupiny + podporovatele 

•  prezentace na konferencích a odborných akcích 

 
 
 

 

 

 

 
 



 Prezentace koalice na konferencích a dalších odborných akcích 
 

• Galerie hl. m. Prahy - Letní škola historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

• Centrum současného umění DOX Prague - Letní škola Občankářů 

• Centrum současného umění DOX Prague - Platforma uMĚNÍM - setkání členů 

• Kongresové centrum Zlín – Mezinárodní konference Asociace pro film. a audiovizuální výchovu 

• Galerie hl. m. Prahy - Konference Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR 

• Galerie moderního umění v Hradci Králové - Sněm Rady galerií ČR 

• Galerie Středočeského kraje GASK + UP Olomouc – Mezinárodní konference České sekce INSEA / 

                                                                Czech Section of International Society for Education through Art 

        + průběžné prezentace na setkáních jednotlivých asociací a profesních skupin 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 Komunikace, webové stránky, sociální sítě, kontakty, logo 
 

                 webové stránky 

 

                 www.kompas.education 

 

                 sociální sítě - Twitter, FB... 

 

                 https://twitter.com/KOMPAS99963830 , https://www.facebook.com/koalicekompas 

 

                 kontakt: info@kompas.education 
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 Webové stránky KOMPASu 

 
  www.kompas.education, grafika: doc. Petra Šobáňová, Univerzita Palackého  v Olomouci 
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  Děkujeme za pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMPAS 

…ukazujeme směr českému vzdělávání… 


