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Milé světové učitelky a učitelé,
když jsme se společně naposledy viděli, byl zrovna začátek března a Vy jste
přemýšleli nad tím, jak co nejlépe uspořádat Vaši místní akci. Úplně na závěr
březnového semináře se mezi riziky, jedna z Vás položila opatrnou otázku: “A
co když tu akci nebudeme moci udělat kvůli koronaviru?”
Jak to bylo dál víme víme všichni. Nejprve úplné uzavření škol, následně
postupná rozvolňující opatření. Velká většina z Vás musela místní akce
odvolat, a tím oddálit závěr celoročního “Světovkového” snažení. Rádi bychom
Vám v následujících odstavcích vrátili trochu odhodlání do Vašich projektů.
Pevně věříme, že se Vám podaří na podzim navázat a že se spolu na místních
akcích potkáme.
Pojďme se spolu ohlédnout za tím, čím jsme si už ve Světovce prošli a
udělat si jasno v tom, co nás po prázdninách ještě čeká...

Březnové Světové odpoledne a seminář
6.-7. března 2020 se v Praze se setkali koordinátorky a koordinátoři Světové
školy, aby sdíleli zkušenosti a inspiraci, které jim účast v programu Světová
škola přináší a aby spolu pokročili v plánování místní akce…Podívejte se, jak
jsme si to spolu užili!
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Místní akce
Několika málo školám se podařila místní akce uspořádat ještě před vypuknutím
pandemie. A jak si s akcí poradili žáci základní školy v Litomyšli?

Změna harmonogramu a pozvání na summit
Popis zásadních změn v harmonogramu Světové školy - realizace Místní akce
s globálním přesahem a nový termín závěrečných setkání - naleznete zde. V
případě dotazů na konkrétní řešení nebo s konkrétními problémy nám
neváhejte napsat.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Přání hezkých prázdnin a pozvánka
Milí učitelé, máme za sebou půlrok, který byl v mnoha ohledech novou
zkušeností. Za tým Světové školy věřím, že si z něj berete jen to dobré nejen
pro Vaši školní praxi, ale i pro další aktivity v rámci projektu Světové školy.
Dovolte nám závěrem popřát Vám krásné prázdniny a spoustu energie do
příštího školního roku, ve kterém se na Vás budeme opět těšit.
Kdybyste si chtěli letní čas příjemně obohatit, přijměte pozvání na srpnovou
GRV konferenci Učíme o globálních souvislostech.
Katka, Ondřej a Alena - tým Světové školy
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