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Slovo úvodem
Milé učitelky a studentky,
milí učitelé a studenti,
školní rok, ve kterém jste se rozhodli zapojit do projektu
Světová škola nebo v něm pokračovat, je u konce. Pro
některé z vás to byla jedna z mnoha běžných aktivit, které
ve škole děláte, jiní jste vyzkoušeli něco úplně nového.
Věříme, že vás i vaše školy tento rok v mnohém obohatil
a posunul dopředu.
V tomto prázdninovém čísle přinášíme rekapitulaci
letošního ročníku, zprávu z jedné z monitorovaných
škol a taky si můžete poslechnout rozhovor o Světové
škole, který se vysílal na Českém rozhlase plus v pořadu
Zaostřeno. I v tomto čísle vás samozřejmě pozveme
na zajímavé akce, které vás lákají už na nový školní rok.

Přejeme příjemné čtení.

Za tým Světové školy
Kateřina Sobotková
Varianty, Člověk v tísni
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SEDM NOVÝCH FINALISTŮ
rozšířilo počet Světových škol
v České republice na 63
Letos se do finále projektu Světová škola probojovalo celkem sedm školních
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týmů. Studenti pořádali piknik z čerstvých lokálních potravin, zabývali se tématem rodiny, chudoby nebo předsudků. Zorganizovali také bazárek s módní přehlídkou, kde upozorňovali na rizika spojená s produkcí odpadu a na výhody plynoucí z recyklace.
Zaměřili se i na kuřáky. Ukazovali veřejnosti problémy spojené s odhazováním nedopalků a sami navrhli
řešení včetně ručně vyrobených barevných košů. To vše těmto šesti školám a jedné školce z původních
13 zapojených zájemců pomohlo získat titul „Světová“. Slavnostní předávání certifikátů „Světová škola“
za účasti zapojených školních týmů se konalo 14. června v Americkém centru v Praze.

„Často slyšíme, že škola nemá být jen o biflování, ale má žáky co
nejlépe připravit na život v dnešním propojeném světě. A přesně o to ve Světové škole jde. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými
partnery. Učí se vymyslet,
zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Některým školám se daří zapojit
i média nebo nastartovat
trvalejší pozitivní změny
ve svém okolí,“ popisuje
hlavní přínosy projektu pro
žáky koordinátorka Světové školy Kateřina Sobotková z Člověka v tísni. „Společná práce na projektu
také pomáhá stmelit žáky
a učitele, vztahy mezi nimi
Závěrečný workshop
se posouvají více na úroveň partnerů, kteří spolupracují, což je pro obě strany velice
motivující,“ dodává další důležitý dopad projektu Sobotková.
O titul letos usilovalo celkem třináct škol. Své projekty dotáhlo do konce sedm z nich. Každý školní tým si v září zvolil
jedno téma, kterému se celý rok věnoval.
Gymnázium z Moravského Krumlova se nadchlo pro téma regionálních potravin. Po celý rok sbírali žáci informace o produkci
jídla a místním zemědělství. Zjistili například, že dovoz potravin

ze vzdálených oblastí může vést k růstu lokální nezaměstnanosti,
migraci za prací a následnému vylidňování venkova. Partnery se
staly občanské sdružení Alma, které pořádá v Moravském Krumlově farmářské trhy, a lokální výrobci. Ti zajistili i suroviny a potraviny pro závěrečný regionální piknik pro veřejnost,
kde studenti diskutovali
s místními občany o důsledcích globálního obchodu s potravinami a nabízeli
k ochutnání produkty pocházející z jižní Moravy.
Jeden ze zapojených
studentů, Jan Holý z kvinty, komentuje piknik těmito slovy: „Akci hodnotím
kladně, myslím, že určitou skupinu lidí oslovila
a možná odstartovala delší
kampaň na toto téma. Všiml jsem si i výsledků v jednom z místních obchodů, kde začali nabízet námi propagované výrobky,
a navíc za velmi dobrou cenu.“
Učitelka Veronika Valachová, která se studenty téma zpracovávala, oceňuje přínosy projektu pro žáky: „Účastníci projektu
z třídy kvinta mě přesvědčili, že není radno naše studenty podceňovat. Sami si dokázali vybrat vhodné téma projektu, sestavit a vyhodnotit dotazníky pro veřejnost, komunikovat s míst-
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ními zemědělci i zorganizovat regionální piknik. Jejich nadšení
a zápal pro věc byly vyloženě nakažlivé a určitě tak motivovali
i studenty z jiných tříd, aby se do podobné aktivity pustili třeba
v příštím roce.“
Zapojit místní instituce nebo například neziskové organizace
se dařilo i ostatním školám. Některé v rámci svých aktivit pomáhaly znevýhodněným dětem, třídily odpad nebo uspořádaly
výstavu k tématu rodiny a jejích podob u nás i ve světě. Žáci se
zabývali i problémem AIDS, HIV a předsudkům vůči homosexualitě. Kompletní přehled projektů naleznete zde.

1. Gymnázium Moravský Krumlov: Jezme to nejlepší
z jižní Moravy aneb Regionální piknik
2. Gymnázium Nad Alejí: Rodina je základ
3. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc:
Pomáháme pohybem
4. MŠ Vlkava: Bazárek spojený s módní přehlídkou
5. Evangelická akademie Praha: Špaček, kam s ním
aneb S vajglem do koše
6. Gymnázium Olomouc-Hejčín: Předsudky stranou
7. ZŠ a MŠ Ptení: Chudoba napříč planetou

2

1

Vzorků do soutěže domácích marmelád
se sešlo opravdu hodně! A opravdu hodně Gymnazisté uspořádali výstavu v Galerii Chodník, fungující jako neobvyklý koncept gajich bylo moc dobrých!
lerie ve výlohách reprezentačních a obřadních prostor Prahy 6.
3

Gymnazisté se rozhodli seznámit veřejnost s problematikou nízkoprahových
center, konkrétně podpořit Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš, kde
pracovali jako dobrovolníci.
5

7

4

Žáci uspořádali zábavné odpoledne, v jehož rámci prodávali vlastní občerstvení. Děti pravidelně třídí odpad a denně zakresVýtěžek putoval na nákup skutečného dár- lují a sledují množství vyprodukovaného odpadu ve škole.
ku – čtyř koz.
6

Gymnazisté připravili pro žáky ZŠ akci, která se zaměřila na předStudenti uspořádali akci pro veřejnost a své spolužáky s téma- sudky týkající se homofobie a HIV/AIDS. Žáci si vyzkoušeli dvě potem vlivu nedopalků na životní prostředí. Výstupem byla mimo hybové aktivity zaměřené na šíření HIV/AIDS nebo hádali slavnou
osobnost, která je buď homosexuální orientace, nebo HIV pozitivní.
jiné instalace dvou originálních „vajglovníků“ v okolí školy.
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Briefing papers

KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ
GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

& pozvánky na místní akce
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GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952

Vážený pane Čiháku,
srdečně Vás zveme na vernisáž pořádanou ke slavnostnímu zakončení projektu Světová škola.

Kdy a kde se akce koná?
Čtvrtek 7. dubna 2016 od 16:00 hodin
v Galerii Chodník na náměstí Svobody 1
v Praze 6 (v tzv. Skleňáku).

O jakou akci se jedná a jaký je její účel?
Projekt Světová škola, zaměřený na aktivní řešení
problémů s globálním přesahem, je každoročně
pořádán o.p.s. Člověk v tísni v rámci vzdělávacího
programu Varianty. My jsme si zvolili pro tento projekt
téma Rodina. Snažili jsme se zmapovat hodnoty,
na kterých stojí dobře fungující rodina, a také
důsledky nefunkčnosti rodiny a způsoby, jak je možné
pomáhat tam, kde rodina dobře nefunguje. Výstupem
projektu jsou konkrétní způsoby dobrovolnické
a dárcovské pomoci, a to nejen v rámci Prahy a České
republiky, ale také pomoc do rozvojových zemí. Do
projektu je zapojeno i mnoho dalších studentů
a celých tříd našeho gymnázia. Přáli bychom si, aby
naše výstava přispěla k informovanosti občanů
o problémech kolem nás a motivovala k větší osobní
odpovědnosti.
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větami podpořil naši snahu o podporu dobré věci a popsal Vaši práci pro Komunitní centrum
Prádelna.

Těšíme se na Vaši odpověď a na setkání s Vámi.
S pozdravem
studenti kvarty B
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bukovská
zuzana.bukovska@alej.cz
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MONITOROVANÉ ŠKOLY

Základní škola Jindřichov
Ve druhém roce účasti
v projektu Světová škola
bylo naším tématem vzdělávání.
Vyšli jsme ze základního dětského práva
na vzdělání, které je v různých částech
světa dětem odpíráno. Pro nás je
vzdělání něco naprosto samozřejmého,
často je pro děti chození do školy
nutné zlo a otrava a neuvědomují si,
co dobrým vzděláním vlastně získávají.
Zjišťovali jsme tedy, kolik lidí je na světě
negramotných a ve kterých zemích
je to nejhorší, a sestavili jsme mapu
gramotnosti. Hledali jsme důvody, proč
děti nemohou chodit do školy, proč
je někde vzdělání odpíráno dívkám,
a ujišťovali jsme se v názoru, že takto
bychom asi žít nemohli. Také jsme pátrali
po tom, co s tím lze udělat, aby bylo
vzdělání dostupné opravdu všem dětem.
Tématem komunitní akce pak byl
charitativní Běh pro Afriku, který společně
se školami organizuje nadace Člověk
v tísni. Akce spočívala v tom, že si děti
samy našly sponzory, kteří jim přislíbili

Postavme školu
v africe!

Běh pro Afriku
určitou finanční částku za jedno uběhnuté
kolečko. Na samotném běhu se děti
překonávaly, aby uběhly co nejvíce kol, až
se někteří rodiče začali bát o obsah svých

vážení rodiče,
přišel za vámi váš syn nebo dcera s přáním,
abyste se stali sponzorem běhu pro afriku?
Nelekejte se, jde o zavedenou dobročinnou
sbírku společnosti Člověk v tísni, které se
účastní desítky škol v České republice.
Cílem akce je vybrat peníze na stavbu školy
v africké Etiopii formou charitativních běhů. V některých vesnicích
nechodí do školy téměř polovina dětí. Ve svém okolí totiž žádnou
školu nemají.
Chceme, aby místní děti měly stejnou šanci na vzdělání jako ty
naše. Díky sbírce Postavme školu v africe stavíme v Etiopii
každým rokem alespoň jednu školu.
Všechny zúčastněné školy i jejich studenty budeme pravidelně
informovat o aktuálním vývoji našich vzdělávacích projektů
v Etiopii.
Více informací o projektu najdete na stránce
www.skolavafrice.cz nebo na Facebooku skola
v africe.

peněženek. Do běhu se spontánně zapojili
i někteří přítomní rodiče a učitelé, běžel
dokonce i jeden pes. Jedno kolečko měřilo
400 m a minimálně 10 běžců různého
věku uběhlo celých 10 kol, tedy 4 km. Po
běhu mají děti další úkol: vyinkasovat
slíbené sponzorské peníze tak, abychom
pak celou částku mohli zaslat na konto
nadace Člověk v tísni, která je využije na
stavbu dalších škol v Etiopii. Takových škol
již stojí 12, jsou pěkně vybavené, děti mají
dostatek školních pomůcek, pitnou vodu
a čisté záchody. Pro nás tak samozřejmé,
obyčejné věci. Bohužel bude ještě chvilku
trvat, než budeme znát celkovou částku,
kterou jsme společně vyběhali. Ale jsme
si jisti, že výnos z běhu asi 65 dětí bude
přesahovat 10 000 korun, což vůbec není
zanedbatelná částka. Těšíme se na to,
až uvidíme, že naše běhání mělo smysl
a přispělo na dobrou věc.

Alena Grossová,
 učitelka a koordinátorka školního týmu
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„ŠPAČEK“ kam s ním
aneb S vajglem do koše
O NÁS A NAŠEM TÉMATU
po zemi narazíte. A nejen ve městě! Je
Na začátku školního roku to problém, který je řešitelný, ale oprav2015/2016 nám bylo ve du náročný. V Mexico City si ptáci začali
škole oznámeno, že kdo z nedopalků stavět hnízda. Je to správně?
má zájem se dobrovolně podílet na pro- Rozhodně ne.
Odhozením nedopalku způsobíme
jektu Světová škola, nechť se dostaví v určený čas do učebny 1. ročníku. Setkalo se ekologickou stopu, jako bychom odhonás tam zhruba 25 lidí z celé školy. Na ško- dili na zem lithiovou baterii. Nedopalek
le je necelá stovka studentů, takže by se se rozkládá 15 let, obsahuje stovky karcito dalo považovat za úspěch, že jsme se nogenních látek, které škodí nejen zdraví
sešli v tak hojném počtu. Po informování lidí, ale poškozují také přírodu. Odhození
o tom, co vlastně Světová škola je, jsme jediného nedopalku má velké následky na
všichni plně namotivovaní chtěli okamžitě životní prostředí. Je zdrcující, že jich jsou
pracovat, proto se začalo řešit téma. Jaké vyhozeny miliardy tun ročně. Nedopalky
téma vybrat? Schůzky se začaly konat pra- tvoří až 2/3 plážového odpadu. Další providelně a aktivních lidí ubývalo rapidním blém je i to, že ptáci, vodní zvěř, drůbež
tempem. Tehdy nás zůstalo pouze šest
studentů. Zůstalo nás tak velice málo jen
proto, že si většina zájemců myslela, že
jejich téma je nejlepší, a byli překvapeni, když se neprosadilo. Zůstali jsme stát
nad tématy ekologie a odpadu, recyklace jídla atd. V posledních bojích jsme byli
poměrně zoufalí. Nápad přišel absolutně
na poslední chvíli ke konci dvouhodinové
schůzky. Někdo pronesl: „Hele, a co třeba
„vajgly?“ A v tu ránu se rozběhl koloběh
věcí a událostí, který nás nakonec dovedl
až k certifikátu.
atd. může považovat a často i považuje
Shodli jsme se, že nebudeme bojovat nedopalky za potravu, která je ovšem pro
proti kouření jako takovému, to ať si kaž- zvířata nestravitelná.
dý v sobě rozhodne sám. Co však po kuřácích leží prakticky všude, jsou nedopalky.
NÁŠ PROJEKT
Kuřáka kouřit neodnaučíme, a tak jsme se Ačkoli jsme malá škola, i u nás se setkáaspoň pokusili o to, aby kuřáci po sobě váme s problematikou kouření u studentů.
nechávali co nejméně odpadu a aby zne- Jak jsme již zmínili výše, v našem projekčišťování minimalizovali na co nejmenší tu jsme se nezaměřili na prevenci tohoto
hodnotu. Tento problém jsme nazvali jevu, ale na jeho dopady na životní prozodpovědným kouřením. Celý rok jsme středí. Kuřáky všech věkových kategorií
se pak snažili motivovat kuřáky k zodpo- totiž spojuje jedna věc: neohrabané odvědnému přístupu a nadále v tom chceme hazování nedopalků kdekoli, kde svou potřebu právě vykonali. Spoléhat na to, „že
pokračovat.
to přece po mně někdo uklidí“, je velice
alibistická odpověď. Ano, na zastávkách
JE TOTO TÉMA SVĚTOVÉ?
Světové? Nepochybně! Prakticky v ka- úklidová služba funguje, ale neuklízí vždy
ždém městě na nedopalky poházené absolutně precizně. Ve volné přírodě neu-
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klízí nikdo a během 15 let (což je interval
rozkladu jediného nedopalku) je přírodě
hodně ublíženo. Proto jsme se rozhodli
zaměřit se prvně na naše spolužáky. Vymysleli jsme si vlastní popelníky, kterým
říkáme „vajglovníky“. Sami jsme si nakoupili materiál a sami je sestavili. „Vajglovníky“ se okamžitě začaly plnit nedopalky
a studenti si uvědomili, že to není jen tak.
AKCE „ŠPAČEK“ KAM S NÍM…
Na Den Země 22. dubna jsme pořádali akci
„Špaček“ kam s ním…, kde jsme informovali návštěvníky o tématu, měli jsme také
naučnou stezku okolo areálu školy. Na
jednotlivých papírech byly napsané otázky,

např. „Jak dlouho se rozkládá nedopalek?“
apod. Poté si návštěvník mohl nechat své
odpovědi vyhodnotit a za správné vyplnění dostal odměnu. Měli jsme také pozvaného hosta Petra Kuklu ze společnosti
Bezvajglu.cz, který představil její činnost
a produkty jako např. kapesní popelníky.
Na příští rok se chystáme prohloubit
spolupráci s Městskou částí Praha 4, konkrétně s odborem životního prostředí, kterému se naše práce a zájem o toto téma
velice líbí. Snad se nám příští rok podaří
dostat informace o dopadech odhazování
nedopalků k více lidem, aby si uvědomili,
že planetu máme jen jednu a pokud si ji
zničíme, druhou nám nikdo nedá.

Za tým studentů EA Praha

Jan Lebeda

CO SE DĚJE
…u nás aneb Inspirace pro vás

Nabídky
KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ
Bohouš a Dáša mění svět už 10 let
Pořadatel: Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
Bohouš a Dáša slaví 10. výročí. Nyní koukají do budoucnosti a přemýšlí, jak bude vypadat svět za dalších 10 let. Uvažují, jak se bude žít jim i dalším lidem a jak se změní svět kolem nich. Zapoj se! Vytvoř
komiksový příběh a ztvárni, jak si představuješ svět, ve kterém bys chtěl žít, za 10 let. Zamysli se: Jak
bys chtěl/a zlepšit místo, kde žiješ? Jak by v něm mohlo fungovat společenství lidí? Co by sis pro něj
přál/a? Jak by se mohl vyřešit problém, který tě dnes ve světě pálí?
Více informací a podmínky soutěže na www.varianty.cz/soutez.
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2016.
Sledujte nás i na Facebooku: www.facebook.com/komiksovasoutez

KOMIKSOVÝ WORKSHOP
S komiksem do hodiny
Pořadatel: Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
Chcete ve výuce otvírat aktuální témata a žákům je zpřístupnit pomocí komiksu? Chcete se zdokonalit v tom, jak postavit příběh, který žáky vtáhne do tématu? Zajímáte se o to, jaká jsou pravidla
komiksu i přístupy k tomu, jak ho vytvářet? Cílem komiksového workshopu je propojit důležitá
témata současného světa s komiksovým příběhem, prohloubit řemeslné dovednosti účastníků
v oblasti komiksového tvoření a vybavit je tipy, jak vzdělávat žáky tvorbou vlastních komiksů.
Kdy: 23.–24. 9. 2016 (oba dny 9–17 hodin)
Kde: Běhal Fejér institute (Pevnostní 8, 160 00 Praha 6)
Workshop je zdarma a je určen všem učitelům bez ohledu na vyučovaný předmět. Ubytování pro
mimopražské a stravování je hrazeno z prostředků MZV ČR.
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Přihlásit se můžete do 14. 9. 2016 vyplněním formuláře. V případě otázek kontaktujte Blanku Zemanovou na telefonním čísle: 222 350 805 nebo e-mailu: blanka.zemanova@clovekvtisni.cz.

CO SE DĚJE
…u nás aneb Inspirace pro vás

WORKSHOPY
O nenávistných projevech
Pořadatel: Multikulturní centrum Praha
Jak bojovat proti nenávistným projevům? Je možné potírat nenávist na internetu? Existuje jasně daná
hranice mezi právem na svobodu projevu a právem na ochranu před nenávistí? Multikulturní centrum
nabízí školám dva typy workshopů, které jsou zaměřeny na nenávistné projevy v online prostředí – první je určen přímo studentům středních škol, druhý nabízí učitelům, metodikům prevence i výchovným
poradcům.
Workshop pro studenty tvoří tři dílny, během nichž se studenti seznámí s pojmy, jako jsou hate speech,
dangerous speech, hoax, a zjistí, jak nenávistné komentáře vznikají a jak na ně lze reagovat. Studenti si
z workshopů odnáší hlubší uvědomění této problematiky.
Jednodenní semináře pro učitele představují problematiku nenávistných projevů obecně. Proč je důležité o tomto tématu učit? A jakým způsobem?
Po předchozí dohodě je možné realizovat do konce listopadu workshopy zdarma.
V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Kristýnu Svatou: kristyna.svata@mkc.cz

SEMINÁŘ
Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce
Pořadatel: Multikulturní centrum Praha
Na semináři se seznámíte s tím, jaké mohou být role učitele při práci s aktuálními tématy
ve třídě. Společně budeme diskutovat o tom, jak může učitel reagovat tváří v tvář stereotypům svých žáků. Budeme hovořit o tom, co za stereotypy stojí a jak mohou učiteli během
názorových střetů s žáky pomoci hodnoty, které sám zastává. Seminářem se budou prolínat
teoretické i praktické části.
Seminář je zdarma. Pokud máte zájem o zaslání plánovaných veřejných termínů semináře
nebo objednávku jeho realizace interně pro vaši školu, pište na: global.edu@mkc.cz
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CO SE DĚJE
…u nás aneb Inspirace pro vás

Nabídky
NABÍDKA SEMINÁŘŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Pořadatel: ARPOK, o.p.s.
Od školního roku 2016/2017 se budou učitelé moci účastnit seminářů a získat podporu podle svých konkrétních potřeb.
Školení Migrace ve výuce
Jak ve výuce pracovat s tématem migrace? Existuje celá řada metodických materiálů. Jak se v nich orientovat,
kdy který použít, kde a jak najít relevantní a důvěryhodná data a fakta? Proč toto téma učit a co vlastně učit? Na
tyto otázky se zaměří třídenní intenzivní školení.  Čtvrtek 15. 9. 2016 odpoledne až sobota 17. 9. 2016 podvečer
Školení Bezpečná (konstruktivní a respektující) komunikace
Jak ve škole otevřít téma migrace tak, aby diskuze někam vedla? Jak komunikovat, že toto téma učíme, s okolím?
Jak řešit komunikačně náročné situace, které mohou nastat? Toto školení bude dvoufázové – jednodenní úvodní
seminář se bude věnovat příkladům komunikačně náročných situací, komunikačním reakcím a přístupům k nim
a jejich nácviku. Navazující dvoudenní fáze bude sloužit k reflexi (jak fungovaly komunikační strategie v praxi)
a k prohloubení.
První fáze čtvrtek 6. 10. 2016, druhá fáze pátek 25. 11. 2016 a sobota 26. 11. 2016
Seminář Začleňování dětí cizinců do většinového kolektivu
Co a kdo může učiteli a škole pomoci v práci s žákem, jehož rodiče jsou cizinci, s žákem, který se třeba teprve učí
česky či přichází z jiného sociokulturního prostředí? Jak podpořit jeho začlenění do třídního kolektivu? Odborníci z organizací, které se věnují integraci cizinců, budou otevírat prostor pro sdílení dobrých zkušeností z praxe.

Úterý 1. 11. 2016
Školy (učitelé i žáci) mohou navíc využít možnost přímo se setkat s lidmi, jejichž život migrace ovlivnila či ovlivňuje – mimo jiné s cizinci žijícími v ČR; s Čechy, kteří mají zkušenosti s životem v zahraničí; s lidmi, jejichž rodinní
příslušníci jsou migranti atd. To vše formou Živé knihovny, což je metoda, která umožní člověku s určitou životní
zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“. V rámci projektu bude možné zorganizovat
tuto akci na vaší škole. Metodu samotnou a její využití přiblíží seminář Živá knihovna jako metoda výuky.

Středa 19. 10. 2016 odpoledne
Bližší informace a možnost přihlášení naleznete na www.arpok.cz (sekce Pro pedagogy, záložka Semináře) od
1. 7. 2016, v případě potřeby pište na e-mail: zuzana.svajgrova@arpok.cz
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Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky
žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody?
Chcete připravit žáky na reálný život v globalizovaném světě?

Staňte se prestižní
Světovou školou!
Tímto oceněním se v současné době pyšní 56 mateřských, základních
a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

UČ SE! — ZJIŠŤUJ! — JEDNEJ!
Co vám ocenění Světová škola přinese?
Máte možnost účastnit se akreditovaných seminářů o globálních
tématech zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
Získáte metodickou podporu při zařazování průřezových témat do výuky.
Prestiž, díky které se vaše škola stane výjimečnou.
Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu,
ve kterém žijí a podporuje je v jeho aktivním vytváření.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2016
na katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
Programu Světová škola byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí.

Více informací získáte na www.varianty.cz/svetovaskola
Certiﬁkát je udělován vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.
Projekt byl ﬁnančně podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

