Závěrečná zpráva projektu GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce
2016/17
Děkujeme vám za pečlivé vyplnění závěrečné zprávy, která slouží nejen jako dokumentace
proběhlých akcí, k propagaci projektu, ale také pro naše lepší plánování dalšího postupu
v přípravě seminářů pro vás.
ZŠ Opava, Šrámkova
Veletrh pomoci
13.11.2017
250
10
PESOS, Fond Sidus, městský psí
útulek, Magistrát, nadace
Partnerství,
Zúčastnila se akce veřejnost? Pokud ano, Ano
odhadněte počet.

Škola
Název projektu
Datum uskutečnění akce
Kolik žáků bylo zapojeno do projektu?
Kolik pedagogů bylo zapojeno do projektu?
Jací partneři byli zapojeni do projektu?

1/ Jak jste obecně spokojen/a s tím, jak se projekt povedl? (umístěte „X“ komkoliv na
škálu, pokud jste dva koordinátoři a úspěšnost hodnotíte rozdílně, umístěte dvě „X“)
Naprosto nespojen/a…X………………………………………………Maximálně spokojen/a
Naprosto nespojen/a…………………………………………………Maximálně spokojen/a
Zkuste v 1-2 větách shrnout proč je tomu tak:
Zúročila se nám dlouhodobá intensivní práce, ve které se věnujeme pomoci potřebným. Sami
žáci se aktivně do akcí zapojují a vyhledávají nové příležitosti pomoci.

2/ Jak akci hodnotí vaši kolegové zapojení do projektu? Uveďte jakékoliv reakce, citace.
„akce byla opět super, povedlo se děti zaujmout“
„vybrali jsme dobroty pro psí útulek“
„ povídali jsme si o životě dětí v Keni, poslali jsme dětem pomůcky do školní výuky“
„ i malí prvňáci si dokázali popovídat o pomoci dětem v nemocnicích a aktivně se zapojili
do charity Fond Sidus“
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4/ Vraťte se, prosím, k cílům projektu, které jste si stanovili v plánu projektu a
zhodnoťte, zda se vám podařilo je naplnit? U každého uveďte z čeho při hodnocení
vycházíte?
Cíl 1. Konkrétní pomoc
Cíl 2. Zvýšený zájem o potřebu pomáhat u žáků 1. i 2. stupně

Cíl 3. Návaznost na předešlé projekty

5/ Co se při realizaci projektu podařilo? Na co jste obzvláště hrdí?
1. Zrealizovat a odevzdat potravinovou sbírku
2. Napsat a poslat dopis adoptivnímu kamarádovi do Ugandy
3. Vyrobit školní pomůcky pro školu v Keni
4. Společně si popovídat a přečíst dětem s Čtyřlístku
5. Společně si popovídat a poradit seniorům
6. Zrealizovat a odevzdat sbírku pro psí útulek
7. Zrealizovat charitativní sbírky PESOS a Fond Sidus
6/ Co se při realizace projektového dne podařilo? Na co jste obzvláště hrdí?
Viz výše

7/ Co byste udělali příště jinak? Uveďte v bodech co nejkonkrétněji.
Pokračovali v započaté práci
Dne 13.11.2017 bude probíhat na naší škole workshop Global Schools, s názvem
VELETRH POMOCI.
Téma: Nabídka aktivit, týkajících se konkrétní pomoci potřebným
-

Kamarádům v Africe
Nemocným dětem
Zvířatům v útulku
Seniorům
Kamarádům v nesnadné životní situaci( Čtyřlístek)
Potravinová pomoc
Témata GRV, beseda, filmy jeden svět
Dopis Julianovi- třída píše a kreslí dopis v angličtině, pro Juliana, dopisy budou poslány do
Ugandy
Výrobky pro Keňu- třída vyrábí pomůcku do výuky, kterou pošle do školy v Keni- výroba
záložky a geometrických tvarů
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1. POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM
- Charitativní stánek- prodej předmětů Fond Sidus, kreslíme obrázky pro nemocné děti,
beseda
2. POMÁHÁME PSÍMU ÚTULKU
- Sbírka psích dobrot- třída kreslí obrázky na výstavu do psího útulku, uspořádá sbírku
psích dobrot, vše bude odevzdáno do Psího útulku

3. POMÁHÁME SENIORŮM
- Pomáháme s PC- společná práce na PC se seniory
- Pozor na nebezpečí, které číhá v kyberprostoru-přednáška pro seniory , prezentace o
kyberšikaně, výroba pomůcky pro seniory- desatero bezpečného internetu
4. POMÁHÁME KAMARÁDŮM V NESNADNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
- Návštěva v Čtyřlístku, beseda o životě v domově, nabídka pomoci

5. POTRAVINOVÁ SBÍRKA
- Spolupráce s Magistrátem
- ŽP uspořádal ve škole Potravinovou sbírku, potraviny odevzdal na Magistrátě

6. Věnujeme se GRV tématům- beseda, filmy Jeden svět

Napište, prosím, krátký medailonek o vašem projektu. Rádi jej pak vyvěsíme na webové
stránky spolu s fotkami a odkazem na vaši školu. (min. 200 znaků, max. 600)

Uveďte, prosím, alespoň dvě zajímavé citace žáků vztahující se k projektu + jméno a věk
žáka. Např. co si díky projektu uvědomil/a, co ho/ji napadlo, zaujalo, bavilo..
„baví mě pomáhat lidem nebo zvířatům, kteří to potřebují a to můžu prostřednictvím
projektu“
(Tereza, 13 let)
„na projektu mě zaujala pomoc psímu útulku a návštěva útulku“
(Zuzana,14 let)
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8/ Co vnímáte jako přínos projektu pro:
• Žáky – návod na možné formy pomoci, uvědomění si potřeby pomáhat
• Vás (učitele)- dobrý pocit, zaujmutí žáků, nová témata a metody do výuky
• Školu – dobrý příklad ostatním
• Obec (veřejnost)- konkrétní pomoc

9/ DŮLEŽITÉ: Jaké jsou výstupy z evaluace projektu prostřednictvím malých
dotazníků pro žáky? (uveďte počty odpovědí u jednotlivých výroků na obě otázky)
Jak moc víš o tématu XY?
Počet odpovědí na ZAČÁTKU projektu
nevím nic
vím toho trochu
něco málo už o tématu vím
vím toho o tématu středně
80
vím toho o tématu hodně
100

Počet odpovědí na KONCI projektu
nevím nic
vím toho trochu
něco málo už o tématu vím
vím toho o tématu středně
100
vím toho o tématu hodně
130

Jak moc jsi připraven/a udělat něco pro to, aby XY?
Počet odpovědí na ZAČÁTKU projektu
Počet odpovědí na KONCI projektu
Nejsem připraven/a – není to
Nejsem připraven/a – není to
pro mě důležité
pro mě důležité
Zaujalo mě to jako téma, ale
Zaujalo mě to jako téma, ale
potřebuji více informací
potřebuji více informací
Jsem připraven/a – mám v
Jsem připraven/a – mám v 230
plánu zorganizovat nějakou
plánu zorganizovat nějakou
akci
akci
Už se tím zabývám a mám 200
Už se tím zabývám a mám chuť
chuť udělat ještě něco víc
udělat ještě něco víc

Jak se vám podařilo projekt zdokumentovat?
FOTKY – min. 5ks nebo video v dobré kvalitě pošlete prosím ZVLÁŠŤ v elektronické
podobě prostřednictvím úschovny/ úložiště či letecké pošty na adresu:
Veronika.endrstova(zav)clovekvtisni.cz
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MÉDIA – podařilo se vám dostat se do místních novin, televize, rozhlasu? – uveďte odkaz
na stránky či pošlete scan článku.
Webové stránky školy, článek v místním tisku( termín bude upřesněn)
VÝSTUPY od žáků – máte zajímavé texty, obrázky, prezentace, které vytvořili žáci? Pošlete
nám je!

Za projekt sepsal/a: Mgr.Eva Halfarová
Datum: 14.11.2017
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