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Hlasování
Jak se hlasuje víte. Nebo ne?

PÉBÉČKO S EBI

Hlasování je součást rozhodovacího procesu,
kde skupina zúčastněných dá najevo svůj názor.
Že tomu aby prase rozumělo?
Při hlasování každý dá svůj hlas tomu, co se mu líbí nejvíc. Při hlasování v Pébéčku máte
hlasy nejméně dva, takže vyberete nápad, který se vám líbí nejvíc, ale ještě také ty, které se
vám líbí trošku míň, ale stejně jsou super.
My pejsci štěkáme, ale vy budete hlasovat buď elektronicky (přes počítač, telefon nebo
tablet), anebo na papíře, na vytištěných hlasovacích lístcích. Já osobně všemi čtyřmi
packami hlasuji pro hlasování elektronické – můžete naťukat vlastní PIN kód, který
dostanete a je jen váš. Taky je to jednoduché a rychlé, není třeba počítat papírové lístky,
počítač všechno udělá sám. (My, pejsci, jsme rádi, když za nás počítá počítač, protože nám
to jde nejvýš do čtyř).

Vyhlášení výsledků
Když elektronické hlasování skončí, koordinátor a pan
ředitel hned vědí, jak dopadlo. A tak můžou oznámit
výsledek celé škole. Nejraději na slavnostním shromáždění.
Na slavnostním shromáždění s dortem. Nebo masíčkem.
Nebo aspoň s nějakými dobrými piškoty…

Jdeme na to!
Nějak mi z toho vysvětlování vyhládlo, jdu něco smlsnout – a vy připomeňte panu řediteli,
aby dokončil vítězný projekt co nejdřív!

Ahoj, jsem Ebi,
nejšikovnější Jack Russel teriér na světě. O Pébéčku se u nás doma mluví každý den, a tak
o něm vím úplně nejvíc. Zatímco moji lidé o něm učí dospělé, já ho vysvětlím vám. Nebojte, bude
to legrace. Nakoukneme spolu za každý roh a kout, dokonce i tam, kam vás doteď dospěláci
třeba vůbec nepustili.

S Pébéčkem je to takhle:
Pan ředitel má peníze, které chce utratit na zlepšení školy. Je pro něj ale důležité, abyste z toho
měli radost a užitek i vy – a tak se s vámi poradí, co byste si přáli. Tomu radění, za co nejraději
utratit společné peníze, se říká participativní rozpočtování. A protože se to i pejskům těžko
vyslovuje, zkrátili jsme to na „Pébéčko“.
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Pravidla
Aby se „Pébéčko“ povedlo, je potřeba určit pravidla. Pravidla jsou důležitá. Když chceš
hrát fotbal nebo vybíjenou nebo pexeso, musíš znát a dodržovat pravidla a u Pébéčka je
to stejné. Pravidlo třeba je, že se peníze nemůžou utratit za bonbóny, žvýkačky a lízátka.
Ani kdybyste se o ně se spolužáky i s panem ředitelem rozdělili. Další pravidlo je, že nápady
musíte vymyslet vy, žáci. A hlasovat může jen ten, kdo ví, jak se hlasuje.

a něčí ne. Proto na sebe ale nemusíte štěkat. Na stole jsou barevné lepíky – tři nápady,
které se ti líbí, lepíkem označíš. Nejlepší nápad je pak ten, na kterém je nejvíce lepíků.
Má tvůj nápad nejvíc lepíků? Výborně, můžeš ho představit všem ostatním. Všem,
kteří jsou na setkání a sedí u dalších stolů. Vysvětlíš, čeho se nápad týká a proč ho
chceš uskutečnit. Jestli tvůj nápad nejvíc lepíků nedostal, nevadí. Poslechneš si ostatní
a třeba můžeš pomoct při práci na nějakém jiném návrhu.

Pravidla zkrátka stanovují, kdo může hlasovat, kdy Pébéčko proběhne, kolik peněz je určeno
na projekty, kdo vymýšlí, za co peníze utratit a za co je možné je utratit a za co ne.

Někdy se stane, že jsou nějaké nápady stejné nebo podobné. Můžete se tedy se spolužáky
domluvit, nápady sloučit a pracovat na nich dál společně.

Máš nápad?

Z nejlepších nápadů na konci setkání sestavíte s moderátorem seznam nápadů, o kterém
nakonec bude hlasovat celá škola.

Když jsme si řekli základní pravidla, můžeme se do toho pustit.
Víš, čím se začíná? Správně! Vymýšlením nápadů. Co je ve škole
potřeba zlepšit? Co bys chtěl změnit? Koupit něco nového
pro všechny?
Možná tě hned něco napadlo, a jestli ne, začni o tom přemýšlet.
Můžeš si povídat s kamarády a spolužáky. Jdi za mámou, tátou,
babičkou, dědečkem nebo za tetou a ptej se. Každý nápad si
zapiš do pracovního listu Nápady, který jsi dostal. Nezapomeň,
nenapsané nápady ti z hlavy hned zmizí! Na každý nápad si vezmi
jeden pracovní list. Můžeš i nakreslit, jak si výsledek představuješ
– to máš proti nám, psům, velkou výhodu, my totiž kreslit
neumíme. Vyplněné pracovní listy odevzdej třídnímu učiteli nebo
školnímu koordinátorovi. Jestli nevíš, kdo je školní koordinátor,
tvůj třídní ti to jistě poví.
Na třídnické hodině pak můžeš představit svůj nápad učiteli
a spolužákům ze třídy. Společně vyberete jeden nebo dva
projekty které se vám všem líbí a škole nejvíc pomohou. Ve třídě
se taky domluvíte, kdo z vás je představí na plánovaném setkání.

Setkání pro výběr školních projektů
Vybrala třída tvůj nápad a ty ho jdeš vysvětlovat na setkání? Neboj, povím ti, jak takové
setkání probíhá.
Pro setkání jsou připravené číslované stoly. Hned u dveří si vylosuješ číslo a posadíš se
ke stolu, na kterém je tvé číslo napsané. Takže když si vylosuješ šestku, jdeš si sednout
ke stolu číslo šest. Jasné? Když už všichni sedí na svých místech, zahájí moderátor setkání.
Koukej ho poslouchat, vysvětlí ti, co a jak. U stolu s tebou budou spolužáci z jiných tříd
a taky asistenti, kteří ti pomůžou, když nebudeš vědět.
Každý u stolu představí projekt, který vymyslel a vysvětlí ostatním, co je na něm fajn. Klidně
se zeptej na všechno, čemu nerozumíš. Můžeš si i zapsat, na co se chceš koho zeptat.
Stejně jako ostatní, i ty nakonec představíš svůj projekt a odpovíš na otázky.

Půjde to udělat?
Seznam nápadů předá školní koordinátor panu řediteli. Jeho úkolem je všechny nápady
ze seznamu zkontrolovat a rozhodnout, které je možné uskutečnit. Ne vždycky je k dispozici
dost peněz na to, aby škola postavila nové hřiště.
Pak pan ředitel oznámí, které návrhy jsou v pořádku a jejich seznam vyvěsí. A ty se můžeš
s kamarády pustit do další akce, kterou je:

Rozpracování návrhů
Nápady ze seznamu jsou pořád jen nápady – teď je
potřeba na nich zapracovat. Projekt můžeš zpracovat
sám, ale lepší je pracovat ve skupině se spolužáky.
Návrh musíte umět vysvětlit tak, aby všichni pochopili,
o co jde – aby pro něj hlasovali. Potřebujete mít hodně
obrázků, plánků a třeba i fotografií. Abyste věděli,
na co se zaměřit, dostanete pracovní Projektový list.

Kampaň za nápady
Jakým způsobem projekt ostatním představíte, je na vás:
Připravíte doma nebo ve výtvarce panel s obrázky,
fotografiemi a popisky? Natočíte krátký film? Vytisknete
letáky, které budete rozdávat v jídelně před obědem?
Vytvoříte nápadu vlastní facebookovou stránku a budete
sbírat lajky? Uděláte všem nápadům výstavu?
Čím víc lidí přesvědčíte, že váš nápad je nejlepší a mají
mu dát hlas, tím větší je šance, že se nápad udělá. Dejte
se do toho!
Vezměte příklad ze mě, já svoje lidi vždycky přesvědčím,
že mi mají dát piškot!

Někomu u stolu se tvůj nápad líbit bude, někomu ne. I tobě se třeba bude něčí nápad líbit
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