HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU SVĚTOVÁ ŠKOLA V ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
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Legenda:
Kritérium 1 Témata GRV jsou součástí života školy.

Indikátor:

Učitel odučí a popíše učební lekci k vybranému tématu GRV.
Učitel vytvoří Zprávu o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP včetně seznamu aktivit na daný školní rok, kde budou témata zahrnuta.
Informace o aktivitách souvisejících se Světovou školou jsou umístěny na webu školy i na nástěnce ve škole.

Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního
Kritérium 2
rozvojového vzdělávání.

Indikátor:

Informace o realizaci místní akce se objeví v regionálním tisku, televizi, na webu partnerské organizace apod.
V mediálních výstupech škola uvádí loga všech zapojených organizací a donorů projektu.

Kritérium 3

Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální
dopad.

Indikátor:

Škola doloží postup, jakým identifikovala téma, kterým se bude zabývat, a jak zjišťovala povědomí o globálním problému ve své
lokalitě.
Škola vytvoří plán místní akce s časovým harmonogramem.

Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních
Kritérium 4
problémů s globálním přesahem.

Indikátor:

Škola naváže spolupráci s externím partnerem.
Škola vytvoří briefing paper nebo pozvánku na místní akci a rozešle ji zainteresovaným subjektům.
Škola doloží fotodokumentaci (5 -10 kvalitních fotografií) či videodokumentaci.

Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní
Kritérium 5
změny.

Indikátor:

Škola vypracuje a odevzdá závěrečnou zprávu.
Školní tým prezentuje aktivity školy na Summitu Světových škol při příležitosti udělení certifikátu SŠ (min. 2 žáci + 1 pedagog).

