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Dobrovolnické projek t y ESC

V na?í ?kole probíhají dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity (ESC). Jejich cílem je 
"nabídnout mladým lidem p?íle?itost poskytovat pomoc pot?ebným, podílet se na ?e?ení spole?enských 
problém? a zasadit se o vytvo?ení inkluzivn?j?í spole?nosti." Tuto formulaci jsme si p?j?ili ze stránek 
Domu zahrani?ní spolupráce, organizace, která tento typ projekt? v ?R administruje z pozice 
Národní agentury. 

Jak  na?e projek t y vypadají

Na?e dobrovolnické projekty si kladou za cíl vytvo?it ve ?kole multikulturní prost?edí, v n?m? se 
d?ti dostanou do p?ímého kontaktu s kulturami a jazyky dobrovolník? z r?zných evropských 
zemí. Hlavním p?ínosem pro dobrovolníky i pro ná? ?kolní tým je vedle samotné pracovní 
zku?enosti také mo?nost sdílet na?e pohledy na vzd?lávání jak v praktické rovin?, tak i v rovin? 
r?zných teorií a metod.

S dobrovolnickými projekty pod ESC jsme jako hostitelská organizace za?ali ve ?kolním roce 
2019/2020. Projekt samotný spo?ívá v tom, ?e u nás ve ?kole po p?edem dané období p?sobí dva 
dobrovolníci. Jejich hlavní dobrovolnická aktivita je spojena s chodem odpoledního klubu. Tam 
spolu s na?imi klubáky zaopat?ují chod klubu, p?ipravují r?zné vnit?ní i venkovní aktivity pro d?ti, 
podílejí se na r?zných projektech, tráví s d?tmi ?as, hrají si s nimi, povídají si apod. Kdy? je t?eba 
pomáhají nám dobrovolníci i s úklidem, p?ípravou prostor pro p?ípadné rekonstrukce atd.

V men?í mí?e se dobrovolníci zapojují také do dopolední výuky. Jejich hlavní role zde spo?ívá v 
participaci na projektové výuce, pomocí pr?vodc?m s p?ípravou na výuku, n?kdy se jejich aktivity 
blí?í roli asistenta - v?nují se individuáln? d?tem, které o to projeví zájem (nejde v?ak o pozici 
asistenta pedagoga, jak ji ze ?koly známe).  



První projek t

V únoru 2020 za?al ná? p?tim?sí?ní dobrovolnický projekt "After-school club in Scioskola". 
Zú?astnily se ho dv? dobrovolnice. Jako první dorazila ze ?pan?lska Abigail Fernandéz Agguire. 
Abigail nás zaujala svým zájmem o inovativní vzd?lávání i svou p?edchozí pedagogickou praxí 
d?tí p?ed?kolního i ?kolního v?ku.

Druhou dobrovolnicí byla Martina Glosová ze Slovenska. Martina studuje psychologii a zajímá se 
o r?zné inovativní proudy ve vzd?lávání. Konkrétn? se zabývala vlivem prost?edí inovativní ?koly 
na d?tské emoce.

Pr?b?h projektu byl poznamenán 
po?átkem covidové pandemie a první 
vlnou karanténních opat?ení. Abigail s 
Martinou m?ly mo?nost odjet dom?, 
ale rozhodly se z?stat v ?R a v projektu 
pokra?ovat. P?ibli?n? polovinu projektu 
se tak s námi podíleli na p?íprav? 
distan?ního vzd?lávání a online aktivit 
pro d?ti. Samy se aktivn? ú?astnily na 
Meetech online klubu a podp?rných 
skupin, v nich? se d?ti setkávali nad 
r?znými studijními aktivitami.



Druhý dobrovolnický projek t

Pro tento ?kolní rok se nám poda?ilo získat grant na projekt trvající celý ?kolní rok. Jeho zám?r a 
nápl? je stejná jako u p?edchozího projektu. Z n?j jsme si také odnesli ?adu zku?eností, mimo jiné 
i ty, které se týkají aktivit dobrovolník? v dob? lockdownu.

Ob? na?e leto?ní dobrovolnice jsou z ?ecka. Konstantina Angelopoulou dokon?uje studium 
u?itelství na základní ?kole, zabývá se p?edev?ím výukou hry na klavír, zp?vu a obecn? v?eho, co 
souvisí s hudbou. Kalliopi Staramopoulou se p?ed p?íjezdem k nám vedle práce s d?tmi zabývala 
p?edev?ím designem zam??eným na u?ivatele. S d?tmi doká?e v?dy p?ijít na to, jak n?co vymý?let 
a tvo?it. 
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