
Letos poprvé se pro koordinátory oceněných Světových škol 
konalo SVĚTOVÉ ODPOLEDNE, setkání, které mělo za cíl sdílet, 
inspirovat a podpořit spolupráci mezi Světovými školami. 

V pátek 6. března se 10 koordinátorů z celkem čtyř roční-
ků projektu Světová škola sešlo v Praze, kde měli možnost 

navzájem sdílet své radosti a strasti, se kterými se při realizaci 
aktivit projektu setkávají. Jedním z témat, o kterém koordiná-
toři živě diskutovali, byly NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY, KTERÉ SE ŘEŠÍ 
V RÁMCI PROJEKTU. Z diskuze vyplynulo množství nápadů, 
o něž bychom se s vámi rádi podělili, aby i vám byly motivací 
a inspirací pro další práci. 

OTÁZKA NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ
JAK DOSÁHNOUT ZAPOJENÍ KOLEGŮ? – stát se ředitelem, součástí vedení školy :)

– argumentace pro vedení (proč je toto téma důležité – nejde o něco 
navíc, témata jsou zabudována v kurikulu aj.)
– odpověďmi na otázku: Jak mě a žáky může téma obohatit?
– jít příkladem → strhnu ostatní
– vybrat do týmu lidi, ke kterým mám blíže (riziko: nezapojím všechny)

JAK MOTIVOVAT ŽÁKY? – příklady „táhnou“
– viditelné výstupy → dobré vztahy, přátelství…

JAK DOSÁHNOUT KONTINUITY (aby nešlo  
o roční projekt, který zanikne se ziskem  
certifikátu)? 

– začleňovat téma Světové školy do každoročně konaných, tradičních 
školních akcí (besídka, školní akademie, rodičovské schůzky, poslední 
zvonění aj.)

JE REÁLNÉ ZPROSTŘEDKOVAT KONTAKTY  
SVĚTOVÉ ŠKOLY SE ZAHRANIČNÍMI?

– existuje databáze zahraničních škol řešící GRV (Global action schools 1/2)
– oslovit konkrétní školy, zprostředkovat spolupráci
– využít současné databáze, sítě (e-twinning, ARPOK, „litter less“)
– současné Světové školy by mohly poskytnout své kontakty

JAK PŘEDEJÍT RIZIKU RUTINY? – aktualizovat podle toho, co žáky zajímá…

SVĚTOVÉ 
odpoledne inspirovalo
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Protože Světové odpoledne mělo být pro koordinátory zároveň odměnou za jejich práci, byli učitelé pozváni na film Americ-
ký slib, promítaný v rámci 17. ročníku festivalu Jeden svět. Časosběrný dokument na příkladech dvou afroamerických chlapců 
poukazoval na mnohdy nerovné postavení žáků v americkém vzdělávacím systému, stejně jako na běžné starosti rodičů, které 
chtějí svým dětem zajistit co nejlepší vzdělání. 

Samo setkání bylo 
inspirativní, navíc potkat 
tolik zapálených lidí je 

i posilující pro další práci.


