Lukáš Pilc,
Starosta města
Městský úřad Milovice
Nám. 30. června 508
289 23 Milovice - Mladá
V Praze dne 6. 8. 2019
Věc: Poděkování za účast v projektu Světová škola
Vážený pane starosto,
jménem vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni, o. p. s., realizátora projektu
Světová škola, Vám chceme poděkovat za podporu škol v účasti a aktivitách spojených s tímto
projektem.
Rádi bychom touto cestou vyslovili díky a uznání ZŠ T. G. Masaryka Milovice, která se v letošním roce
do projektu zapojila a jejíž učitelé i žáci, za podpory vedení školy, pečlivě a svědomitě celý rok na
projektu pracovali. Žáci se společně s učiteli věnovali tématu plastových odpadů a uspořádali akci
Stop plastovým obalům.
Více se o práci škol zapojených do projektu můžete dočíst například ZDE.
Velice si ceníme aktivního přístupu školy, nadšení a množství času i energie, které do projektu
učitelé i žáci vložili. Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i
celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu
hesla Mysli globálně, jednej lokálně.
Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném
světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou
podrobněji zpracované v Průvodci projektem. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci
podporovaní pedagogy.
Díky celoročnímu úsilí se ZŠ TGM Milovice stala jednou z 96 škol v České republice, které již titul
Světová škola získaly. Gratulujeme!
Ziskem titulu však aktivita škol nekončí, držitel certifikátu musí i nadále zohledňovat globální témata
a zapojovat je do výuky i dalších školních aktivit. Věříme, že školy, které titul získaly, budou proto i
nadále pokračovat v aktivitě a zájmu o další možnosti zapojení se do veřejného dění.
Děkujeme Vám za podporu škol v těchto i podobných aktivitách.
V případě zájmu o další informace o projektu či komentáře, jsme Vám plně k dispozici.
S pozdravem,
Kateřina Sobotková
Koordinátorka projektu
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
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