Získejte podporu na mini projekty svých žáků!
Co se bude dít?
Spolu s podporou pedagoga a koordinátora z ARPOku budou žáci ve věku 12 – 19 let tvořit
mini projekt, který bude reagovat na Cíle udržitelného rozvoje. Zapojený tým žáků dostane
na realizaci projektu finanční podporu v maximální výši 2 500Kč.
Co je úkolem žáků?
Žáci si vyberou některé z témat začleněných v Cílech udržitelného rozvoje a sami si nastaví,
čeho by chtěli jejich projektem dosáhnout a kdo bude cílovou skupinou.
Během přípravy projektu si žáci vyzkouší vypracovat harmonogram, sestavit rozpočet
v maximální výši 2 500 Kč a zajistit propagaci akce např. přes školní Facebook, webové
stránky či místní média.
Akce by měla mít mimoškolní přesah a měla by oslovit i okolí Vašich žáků. Forma projektu
může být různá, např. informační plakát, výstava, diskuze, prezentace či jarmark, na který
pozvou rodiče, kamarády nebo třeba i lidi z jejich okolí.
Jaké jsou cíle projektu?
Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a
odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém
kontextu. Cílem mini projektu je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a
pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně
spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky přemýšlet a
diskutovat.
Prosíme Vás, abyste žáky informovali a motivovali k zapojení se. Pomozte jim vytvořit týmy
po 5 žácích, ve kterých budou projekty tvořit. Žáci v jednom týmu nemusí být ze stejného
ročníku. Můžete přihlásit i více jak jeden žákovský tým.
Další informace


Do 8. 2. 2019 je potřeba žákovské týmy z Vaší školy přihlásit pomocí Google
formuláře ZDE. Vzápětí Vás budeme kontaktovat a poprosíme Vás o téma a formát



projektu. Do 15. 2. 2019 od nás obdržíte doporučení k provedení projektu.
Do 1. 3. 2019 se uskuteční workshop u Vás ve škole v rozsahu 2 hodiny, kterého se
budou účastnit koordinátor z ARPOKu, pedagog a tým žáků. Budeme se věnovat
Cílům udržitelného rozvoje, organizaci mini projektu, zodpovíme dotazy, ujasníme si
detaily k realizaci a informace o rozpočtu. Žáci budou mít od osobní schůzky prostor
akci připravovat a během přípravné fáze bude vybraný zástupce týmu v kontaktu
s koordinátorem z ARPOKu pro kontrolu zda vše běží, tak jak má.
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Realizace projektu proběhne do 7. 6. 2019.
Po úspěšné realizaci bude následovat jednoduché zhodnocení projektu a poprosíme
Vás i žáci o vyplnění krátkého evaluačního formuláře, který bude v elektronické
podobě.
Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy jsou srdečně zváni na konferenci1, která
se bude konat třetí týden v červnu v Olomouci. V rámci konference budou mít žáci
jedinečnou příležitost svůj projekt představit dalším zapojeným školám a inspirovat
je!

Po celou dobu plánování bude žákovskému týmu k dispozici mentor z ARPOKu! Pedagog má
roli motivátora a prostředníka mezi žákovským týmem a mentorem z ARPOKu.
Tato nabídka je omezená pouze pro 10 škol, v případě zájmu přihlaste svoji školu
prostřednictvím Google formuláře do 8. 2. 2019. Následně se Vám ozveme, domluvíme se
na osobní schůzce či skype konzultaci, kde odpovíme na Vaše dotazy a dovysvětlíme další
detaily.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.
Mgr. Dominika Scholzová
žákovské projekty
dominika.scholzova@arpok.cz
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Dopravu na konferenci není možné hradit z poskytnutého rozpočtu ve výši 2 500Kč. Dopravu si hradí každý
účastník sám.
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