Kolik škol se letos stane Světovými? Šanci má necelá dvacítka
Tisková zpráva - ADRA, ARPOK, Člověk v tísni a Multikulturní centrum Praha
Praha, 9. 6. 2014 – Jak se pozná škola, která je světová, a co to znamená učit světově? Už tento
čtvrtek 12. 6. 2014 získá certifikát Světové školy zhruba dvacítka škol. Musí splňovat několik
kritérií: podporovat své žáky, aby o globálních problémech diskutovali, dívali se na ně
v souvislostech, přemýšleli o nich a zároveň se aktivně zapojovali do jejich řešení.
Pořadatel, nezisková organizace Člověk v tísni, ve spolupráci s organizacemi ADRA, ARPOK a
Multikulturní centrum Praha, udělí certifikát Světová škola už tento čtvrtek 12. 6. v Americkém centru
v Praze necelé dvacítce škol. Kolik to bude přesně, se všichni dozvědí až během slavnostního
předávání. Podrobně o kritériích certifikátu zde.
Školní týmy během celého letošního školního roku připravovaly v duchu hesla: „Mysli globálně,
jednej lokálně.“ konkrétní místní akce s globálním přesahem. Žáci třeba hledali argumenty, proč je
dobré nakupovat potraviny s označením fair trade, zjišťovali, jak se na této planetě starají lidé o
stromy, a co můžou oni sami udělat pro naše životní prostředí nebo diskutovali, jaké je postavení žen
ve světě. Hledali informace, odpovědi na otázky, přemýšleli. „I to, že budu o problému mluvit, může
nastartovat proces pomoci. Nejde strkat hlavu do písku a tvářit se, že se nás to netýká,“ říká o
aktivitách škol koordinátorka projektu Kateřina Sobotková z Člověka v tísni.
A školám se skutečně dařilo – nacházeli podporu v městských institucích nebo firmách, a tak mohli
směle se získanými informacemi a návrhy řešení vystoupit na veřejnosti i v médiích. Např. v Novém
Rychnově získali žáci od radnice sazenici lípy, kterou vysadili na školním pozemku. Tento „světový“
strom bude celé obci připomínat snažení zdejší školy.
„Všem nám to přineslo hodně nových a cenných zkušeností,“ shrnuje jedna za zapojených učitelek
Jana Blažková ze ZŠ Lobodice. „Díky projektu jsem se dozvěděla spoustu věcí o fair trade. Až výrobek
s tímto označením někde uvidím, s dobrým pocitem ho koupím“, říká Barbora Volková ze sedlčanské
9. A. „Museli jsme se naučit spolupracovat s ostatními, naplánovat akce a pak je i uskutečnit,“ říká
její spolužačka Jana Šimková.
O certifikát Světová škola se ve školním roce 2013/2014 ucházejí tyto školy:
 SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.
 Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.
 Střední škola – Waldorfské lyceum
 Střední škola potravinářská Smiřice, Gen. Govorova 110
 Základní škola M.C. Sklodowské a Mateřská škola Jáchymov
 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
 Základní škola a Mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace










Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
ZŠ T. G. Masaryka Rokycany
Albrechtova střední škola Český Těšín, p. o.
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ZŠ a Střední odborná škola služeb, Praha 4
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12
1. ZŠ Sedlčany Primáře Kareše 68
Základní škola Nový Rychnov

O projektu Světová škola
Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s o. s. ADRA, ARPOK, o.
p. s. a Multikulturním centrem Praha. Nad Světovou školou převzal záštitu ministr školství, mládeže a
tělovýchovy. Projekt je určen všem typům škol. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu
žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se –
zjišťuj – jednej.
Světová škola je místem, kde:







globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v
rozvojovém světě;
žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních
věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Více informací:
www.varianty.cz/svetovaskola

O organizátorech
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a
globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných
pracovníky Variant využívají zájemci především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také
studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní
správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu
nových výukových materiálů zaměřených jak na jednotlivá témata IKV a GRV, tak na moderní
vyučovací metody a aktuální trendy v oblasti pedagogiky.
www.varianty.cz

Program Opravdový svět: globální rozvojové vzdělávání školám při ADRA o.p.s. rozvíjí samostatné
myšlení a otevřenost vůči světu kolem nás. Vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální
témata, jako je odpovědná spotřeba, lidská práva, solidarita, chudoba, spravedlivý obchod, otázky
životního prostředí a udržitelného rozvoje, migrace a mnoho dalších. Zároveň je motivuje k tomu, aby
se aktivně podíleli na řešení místních i globálních problémů.
http://www.adra.cz/opravdovysvet
Multikulturní centrum Praha informuje nejširší veřejnost i odborníky o soužití etnik v ČR a jiných
částech světa. Realizuje školení, debaty, konference, publikuje odborné články nebo analýzy. Vytváří
prostor pro komunikaci, poznávání a výzkum rozmanitých evropských i mimoevropských kultur a
identit. www.mkc.cz
ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá
učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně
o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní
společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Nabízí výukové programy pro žáky, semináře
pro pedagogy, vydává publikace GRV a organizuje osvětové akce pro veřejnost.
www.arpok.cz
Kontakty pro novináře:
Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni
Kateřina Sobotková
mobil: 604 204 379
e-mail: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

