I naše škola je „světová”
Základní škola Příbor, Jičínská 486 se může pyšnit prestižním titulem Světová škola, který získala
12. června na slavnostním oceňování v Praze. Tento certifikát získalo doposud 84 českých škol a
téměř 200 dalších škol z Evropy. Mezinárodní projekt Světová škola je v České republice rozvíjen
od roku 2006 díky organizacím Člověk v tísni, o. p. s., ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s. Prestižnímu
ocenění byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Škola je místem, které má připravit děti na život v budoucím světě. Co když se ale tento život stává stále složitějším a problémů ve světě přibývá? Vystačí si děti potom pouze s poznatky z jednotlivých vyučovacích předmětů? Budou se umět v problémech světa orientovat?
Před třemi lety se malý tým pedagogů naší školy s podporou vedení rozhodl pokusit se začlenit
globální témata do života školy. Zapojili se do mezinárodního projektu Global Schools a s dětmi
se věnovali tématům odpovědné spotřeby, odpadů, lidských práv, migrace, chudoby, dětské práce, identity, respektu i mnoha dalším, a to v rámci školních měsíčních projektů: „Na jedné lodi”,
„Končím s konzumem, utrácím s rozumem” a „ Já jsem OK, ty jsi OK”. Učitelé nepředkládali dětem hotová řešení těchto problémů, protože je ani nemají, ale snažili se je zkoumat z různých úhlů
pohledu. Děti měly prostor pro diskuzi se spolužáky, s učiteli, s pozvanými hosty a na základě
toho si vytvářely vlastní názory a postoje. Dalším cílem bylo všímat si místních problémů s globálním přesahem a usilovat o jejich řešení.
Součástí projektů bylo nespočet exkurzí, např. návštěva Nízkoprahového centra Kryt ve Frenštátě
pod Radhoštěm, farmy Lička v Sedlnici, výrobny triček UAX, místních řezbářů pana Berana a
Žlebčíka, volnočasových zařízení v Příboře, Muzea romské kultury v Brně a dalších. Spolupracovali i s Muzeem města Příbora, školní jídelnou. Na besedy a panelovou diskuzi pozvali řadu zajímavých hostů, např. módní návrhářku Ladu Vyvialovou, výrobce barefoot obuvi AHINSA SHOES,
psychologického konzultanta Bc. Alexandra Dreslera, starostu města Příbora pana Ing. Bohuslava
Majera a cizince žijící dlouhodobě v našem regionu.
Pedagogové se v této oblasti dále vzdělávali a využili i mezinárodní výměny zkušeností. Účastnili
se stáží v Rakousku a Portugalsku, dvou mezinárodních konferencí v Itálii. V naší škole přivítali
pedagogy z Rakouska a uskutečnili tandemovou výuku globálních témat.
Titul Světová škola znamená nejen ocenění, ale stává se i motivací věnovat se globálnímu vzdělávání v dalších letech, získat více zapálených a aktivních žáků i pedagogů. Cílem dalších projektů
bude více se zaměřit na život v obci, pokusit se zapojit do aktivit i rodiče a další veřejnost.
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