Světová škola na OA a VOŠE TÁBOR
Do projektu jsme se přihlásili na podzim roku 2012. V různých fázích projektu bylo
zapojeno více jak 170 žáků sedmi tříd. Většina práce však spočívala na třídě 2.A, která se
stala patronem a hlavním organizátorem této netradiční formy výuky. Za hlavní téma projektu
byla vybrána chudoba. Naším cílem bylo co nejpřesněji pojem definovat a v několika krocích
žákům co nejvíce přiblížit. Celý projekt byl zakončen v červnu roku 2013 na společném
setkání Světových škol v Praze. Při příležitosti tohoto setkání jsme si za naši dobře odvedenou
práci vyzvedli i prestižní ocenění Světové školy.

Průběh projektu:
1. Úvodní část
Na začátku byl sestaven pracovní tým studentů a vybraných pedagogů školy. Zvoleno
bylo i hlavní téma. Důraz byl kladen na aktuálnost daného tématu, a proto jsme po konzultaci
se studenty vybrali téma chudoby. Toto téma se ukázalo jako velmi přínosné a žákům blízké.
2. Škola hrou
V další hodině jsme podle předlohy metodického listu, obsaženého v příručce světové
školy, uspořádali herní projektovou hodinu. V této hodině jsme si chudobu definovali
a vysvětlili si, co všechno může zahrnovat. Zajímavou formou hry a řízené diskuze jsme se na
celý problém pokusili podívat z co možná nejširšího hlediska.
3. Projektový strom
Jednou z nutných podmínek projektu bylo i vytvoření tzv. projektového stromu. Tento
strom představoval jednoduchou formu myšlenkové mapy problému. Žáci přilepovali předem
připravené obrázky listů, jablek a červů ke stromu problému. Červi představovali příčiny, listy
následky a jablka pak možná řešení problému.
4. Dotazníkové šetření
Pro lepší přehled o dané problematice a možnosti zapojení veřejnosti do našeho
projektu jsme se rozhodli uspořádat dotazníkové šetření v okolí školy. Rozděleni do
pracovních týmů jsme se vydali zmapovat vědomosti našich spoluobčanů. Abychom dosáhli
reprezentativních výsledků, rozhodli jsme se oslovit nejen veřejnost v okolí školy, ale
i několik okolních škol.
Projektový den
Představoval zlatý hřeb projektu. Připravila jej třída 2.A a zapojeny byly všechny třídy
vyjma čtvrtých ročníků. Ty se v té době již připravovaly k maturitě. Tento den byl opět pojat
jako soutěžní. Začal krátkou teoretickou částí, ve které byly třídy seznámeny s chudobou.
Poté přišly na řadu soutěže. Každá třída plnila předem připravené úkoly a snažila se získat co
nejvyšší počet bodů. Třída s nejvyšším počtem bodů získala žáky vlastnoručně vyrobený
pohár.
5.

6. Veřejná sbírka
Tento projekt završila. Za přispění veřejnosti a mnoha našich studentů bylo vybráno
velké množství oblečení, hraček, bot a ložního prádla. Všechny tyto věci byly poté roztříděny
a odvezeny na pobočku Českého červeného kříže v Táboře. Tyto věci by pak následně měly
sloužit sociálně slabým vrstvám obyvatelstva.

