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Databáze spojuje materiály, zdroje, osvědčené postupy, články, případy dobré 
praxe, videa v oblasti globálního občanství a občanské angažovanosti pro mladé 
dospělé s mentálním postižením v Evropské unii. Obsahuje různé oblasti zabývající 
se Lidskými právy, Agendou 2030 a Cíli udržitelného rozvoje, Změnou klimatu, 
Rovností pohlaví a Budováním mírového a spravedlivého prostředí.

Databáze poskytuje uživatelům vlastní učební cestu, aby se dozvěděli více o 
konkrétních tématech nebo zlepšili některé dovednosti a znalosti globálního 
občanství, které jim umožní zvýšit jejich občanskou angažovanost. Očekává se, že 
dopad bude významný, protože uživatelé databáze budou schopni dosáhnout cílů, 
které s okamžitými výsledky naplňují strategii podle jejich preferencí .



An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

Rámec pro příručku byl navržen s přesvědčením, že dát hlas skupině historicky 
umlčených občanů může změnit běh dějin a může pomoci umožnit účast všem 
lidem bez rozdílu jakéhokoli druhu.

Příručka je základní výukovou příručkou a vede zaměstnance a pedagogy k tomu, 
aby školili mladé dospělé s mentálním postižením, aby se stali aktivními občany a 
vrstevníky, kteří podporují jiné mladé dospělé, jako jsou oni. Bude to most, který 
přenese materiály a zdroje globálního občanství a občanské angažovanosti do 
reality dospělých studentů s mentálním postižením. Různé zúčastněné strany, jako 
jsou celostátní a místní instituce a nevládní organizace/poskytovatelé služeb, tedy 
budou moci využívat příručku k tomu, aby mladým dospělým s mentálním 
postižením poskytli školení v tématu občanství.

Příručka je velmi snadno čitelná a srozumitelná, ale bohatá na obsah. Je základním 
nástrojem, který obsahuje návrh sady výukových modulů složených ze sady „pilulek“ 
(články, videa, analýzy případů, osvědčené postupy, studijní materiály) na témata 
projektu (Lidská práva, Agenda 2030 a Cíle udržitelného rozvoje, Změna klimatu, 
Rovnost pohlaví a Budování mírového a spravedlivého prostředí).

Příručka pro zaměstnance a školitele o globálním občanství a občanské 
angažovanosti mezi mladými dospělými s mentálním postižením.



Platforma kombinovaného školení pro zaměstnance a školitele: 
Metodika a obsah

Platforma Moodle je intelektuální výstup vyvinutý s cílem podpořit školící aktivity 
pro zaměstnance a školitele o globálním občanství a občanské angažovanosti 
mezi mladými dospělými s mentálním postižením. Tréninková část vychází z 
Příručky o globálním občanství a občanské angažovanosti.

Účastníci mohou studovat školící kapitoly online. A mohou je kombinovat s 
přímou prací (face to face) pro efektivní rozvoj dovedností. Spojení mezi 
účastníky je zásadní pro sdílení osvědčených postupů a využití různých 
vytvořených výstupů.

Online platforma je interaktivní a hostí video lekce, videa, podklady,
sebehodnotící testy, články, osvědčené postupy a další související Zdroje 
otevřeného vzdělávání doplňující zdroje k tématům. Platforma povzbuzuje 
účastníky z různých zemí partnerství k výměně znalostí a zkušeností.
Tato inovativní a poutavá online platforma je rozdělena do 5 hlavních sekcí 
odpovídajících modulární školící projektové příručce.


