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ANOTACE 
 
Lidstvo ve 21. století stojí před zásadními výzvami, pro něž je potřeba najít systémové řešení. 
Klimatické změny, finanční krize, pandemie, migrace, terorismus, ozbrojené konflikty, chudoba, 
úpadek morálky a mnoho dalších fenoménů představuje existenční dilemata a zdůrazňuje potřebu 
hlubších změn ve všech oblastech života. Jejich základem je vzdělávání, které je schopné 
zprostředkovat význam a komplexnost světového vývoje, odkrýt v člověku tvořivý potenciál  
a stimulovat lidskou mysl, cit i vůli. Účastníci tohoto kurzu se seznámí s celistvým vzděláváním jako 
nově se tvořícím paradigmatem vzdělávaní. Úlohou není zkoumat, jak vylepšit, změnit či 
transformovat již existující tradiční či alternativní přístupy vzdělávaní, ale představit možnost 
hlubinného přerodu celého systému vzdělávání a ukázat, že „změna je možná“. Tento kurz má být 
inspirací k tomu, aby účastníci měli možnost přemýšlet o smyslu a směru svého vzdělávání  
v kontextu velkých změn, které nás ve 21. století čekají. 
 
 
OBSAH KURZU 
 
Základní otázka tohoto kurzu je: Jaké vzdělávání člověku umožňuje rozvinout jeho vyšší potenciál 
potřebný pro zvládnutí výzev 21. století? Při hledání odpovědí se ponoříme do průzkumu tří 
paralelních světů vzdělávání:  
 
První svět je tvořen konvenčním vzdělávacím systémem, který je na povrchu různorodý, ale jeho 
jádro je veskrze postavené na materialisticky založeném paradigmatu pronikajícím všemi aspekty, 
včetně jeho kurikula, kultury, institucionálních struktur atd. Druhý svět představuje oblast 
alternativního vzdělávání. Na rozdíl od tradičního systému je tato oblast vysoce rozmanitá i pod 
povrchem. Třetí svět představuje právě se rodící celistvé vzdělávání (transformative education) 
reflektující potřeby současných i budoucích generací. Tento svět se inspiruje z mnoha projektů, 
programů a iniciativ po celém světě. Staví na moudrosti velikánů v oblasti filosofie a vzdělávání  
a není exkluzivně spojeno s žádnou specifickou vzdělávací filosofií nebo metodikou. Jeho hlavním 
znakem je orientace na výzvy 21. století. Jelikož je forma celistvého vzdělávání nejméně rozvinutá, 
známá a prozkoumaná, budeme se jím zabývat více než tradičními či alternativními přístupy. 
 
Celistvé vzdělávání otevírá možnosti uvidět sebe a svět v nových souvislostech. Nezaměřuje se na 
množství zapamatovaných informací, ale na způsob myšlení a prožívání, na kvalitu osobnosti a na 
schopnost vnímat potřeby celku jako potřeby vlastní. Kurz přiblíží studentům integrální perspektivu 
ukazující hlubší pohled na věci a za věci, bourající vžité představy a přijímající spirituální přesahy 



 

 

jako nedílnou součást vzdělávání a života. Tento přístup umožňuje člověku objevit cestu k sobě 
samému, k vlastní autenticitě, a zároveň ke zdravému působení ve světě. Díky důrazu na 
transdisciplinaritu, přímé propojení s reálným životem, tvořivost, akcentaci uměleckých  
a zážitkových forem výuky, a množství dalších prvků, přináší tento kurz také klíčové vhledy pro 
budoucí pedagogy, výzkumníky, kouče, terapeuti, tvůrce kurikula či politiky působící v oblasti 
vzdělávaní a výzkumu. 
 
ORIENTAČNÍ OSNOVA KURZU 
 
Kurz je možné spolutvořit s účastníky, následující témata jsou proto indikativní: 
 

1. Velký obraz: Evoluce vědomí a kulturní vývoj 
2. Učit se odnaučit 
3. Vyhodnocení osobního vzdělání: Jak jsem se učil doteď a jak se chci učit v budoucnu?  
4. Srovnání perspektiv: “tradiční” / “alternativní” / “celistvý” 
5. Případová studie se sebe-zkušeností I: Tradiční vzdělávání 
6. Případová studie se sebe-zkušeností II: Alternativní vzdělávání 
7. Případová studie se sebe-zkušeností III: Celistvý vzdělávání 
8. Techno-budoucnost: Virtuální realita, umělá inteligence a nové generace MOOC kurzů 
9. Akční výzkum: Universita pro budoucnost 
10. Akční výzkum: Vzdělávací platformy (“hubs“) 
11. Akční výzkum: Vzdělávací městečka, města a regiony 
12. Reflexe a další kroky: Jak dál rozvíjet podněty z tohoto kurzu? 

 
Další témata praktická a z praxe vycházející: 
 

13. Základní a střední holistické svobodné demokratické školy (a svobodné školy ne-holistické 
a prioritně demokratické školy a nuance mezi nimi) 

14. Sebeřízené vzdělávání 
15. Vnitřní a vnější motivace 
16. Důvěra ve svébytnou cestu dítěte 
17. Nadšení z poznávání jako to hlavní, co mohou průvodci dětem předat 
18. Škola holistická, svobodná, demokratická a to v tomto pořadí 
19. Demokracie a sociokracie ve škole 
20. Mediace konfliktů ve škole 
21. Škola a rodina 
22. Z čeho vychází nabídka programů ve svobodném vzdělávání 
23. Osobnost průvodce 
24. Inspirativní prostor školy 
25. Moderní technologie ve škole 
26. Absolventi svobodných škol 
27. Asociace svobodných demokratických škol 
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