INFORMACE K PROJEKTU GLOBAL SCHOOLS pro zapojené třídy
Každý z nás je jedinečný, má jiné zájmy a nadání. Najít aktivitu, ve které můžeme zažít pocit úspěchu a spolu s
tím se i napojit na společenství lidí, kteří jsou "na stejné vlně", je klíčové pro šťastný a plný život každého
člověka. Ten, kdo je sám se sebou spokojený a dělá něco, co jej naplňuje, dokáže lépe vycházet s druhými.
Pokud se to nepovede, začínají problémy... Jak máme spolu žít v harmonii? Bez respektu, vzájemného
poznávání a sebepoznání to nelze.
Letošní projekt Global Schools jsme se proto rozhodli zaměřit na téma Identita a respekt a dali jsme mu
podtitulek „Já jsem O.K. – ty jsi O.K.“ V předchozích týdnech se žáci hlouběji seznamovali s obsahem pojmů
identita a respekt, objevovali souvislosti a prohlubovali své porozumění tomuto tématu. Dozvěděli se něco o
mezinárodních úmluvách, jako jsou např. Charta lidských práv a také Dětská práva. Měli možnost navštívit
výstavu organizace Na Zemi věnované problematice práv a svobod pracujících v některých rozvojových státech.
V rámci projektu jsme také uspořádali besedu s panem psychologem Dreslerem, v níž jsme se věnovali
problematice oceňování druhých, způsobu využívání volného času a vyjasňování si své identity v období
dospívání.

EXKURZE
Ve středu 14. února 2018 pojedou žáci tříd 6.A, 7.A, 8.B, 9.B na exkurzi do nízkoprahového zařízení „Kryt“ ve
Frenštátu pod Radhoštěm. Žáci se krátce seznámí s provozem klubu, podmínkami členství a aktivitami, které nabízí.
Pracovníci zde budou mít připraveny „dílny“, ve kterých si žáci budou moci vyzkoušet hudební, taneční, herní a
prožitkové aktivity podle svého zaměření. Součástí akce bude také koncert hip hopové kapely přímo v prostorách
klubu. Celou akci mají žáci zdarma – náklady na dopravu a organizaci budou proplaceny z dotace projektu. Sraz bude
v 7:45 před školou. Ukončení výuky podle běžného rozvrhu.

ZÁVĚREČNÝ PROJEKTOVÝ DEN
Ve čtvrtek 15. února 2018 se uskuteční závěrečný projektový den. Jeho vyvrcholením budou prezentace skupin žáků,
které pojí dohromady stejné nebo velmi podobné zájmy a koníčky. Tyto prezentace budou pospojovány do pásma
vystoupení provázené mluveným slovem, obrázky, ale i s praktickými ukázkami aktivit a dovedností. Na odpolední
vystoupení jsou zváni také rodiče žáků! Začínáme v 13:10.

