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Školy Armády spásy hledají kreativní řešení omezení souvisejících s koronavirem COVID-19 a
pokračují ve vzdělávání svých studentů
Školy provozované Armádou spásy po celém světě se přizpůsobují fungování ve světle COVID19, aby zajistily, že v nich bude pokračovat vzdělávání více než 400 000 studentů, které tyto školy
podporují. Armáda spásy jako mezinárodní církev a dobročinná organizace provozuje více než
4000 škol od Papuy Nové Guiney po argentinskou Patagonii, které zaměstnávají více než 20 000
učitelů a pomocného personálu. Tyto školy na mnoha místech nabízí komunitám, kterým slouží,
jedinou formu veřejně dostupného vzdělávání. Zaměřujeme se také na děti se speciálními
potřebami a zajišťujeme, aby ke vzdělávání měly přístup dívky.
Učitelé Armády spásy v Guatemale jsou kvůli omezením pohybu spojeným s koronavirem se svými
studenty v kontaktu prostřednictvím sociálních médií, díky kterým jim poskytují studijní zdroje a
zadávají úkoly. Studentům, kteří nemají přístup k internetu, se lekce dodávají poštou.
Speciální škola Armády spásy pro hluché studenty v Dárdžilingu v Indii používá pro poskytování
online výuky ve znakovém jazyce platformu Zoom. Tuto platformu jsme využili i při organizování
školení, jehož účelem byla příprava na scénáře poté, co opatření skončí; součástí byla například i
pomoc rodičům ve vzdálenějších oblastech, aby se naučili se komunikovat ve znakovém jazyce.
Technologii využíváme k udržování vzdělávacích příležitostí i v Sulawesi v Indonesii. I zde se
efektivně využívá platforma Zoom, a to konkrétně ke zprostředkování výuky v reálném čase studentům
s přístupem na internet a také ke koordinování týmu zaměstnanců a programu školení učitelů. Program
je součástí dlouhodobého závazku vyškolit učitele pro vzdálené a venkovské školy Armády spásy
v oblastech, které v roce 2018 zasáhla ničivá zemětřesení a vlna tsunami – tuto práci podporuje
Kancelář pro světovou službu Armády spásy (SAWSO) v Alexandria ve Virginii.
Mezitím se dětské domovy provozované Armádou spásy na karibské Jamajce přizpůsobily současné
situaci tím, že dětem poskytly online výukové nástroje a zlepšily materiály poskytované místními
školami.
Učitelé Armády spásy v Libérii v západní Africe posílají studentům práci poštou nebo ji osobně
doručují studentům domů. To znamená, že někdy musí ujít opravdu značné vzdálenosti, jelikož některé
děti žijí až pět kilometrů od své školy. Školy stále předkládají studentům testy, aby kontrolovaly jejich
pokrok, a shromažďují známky.
Armáda spásy ve Varšavě v Polsku, kde jsou školy zavřené už dva měsíce, se zapojila do pomoci širší
komunitě a poskytuje lekce onliny. Armáda spásy i na základě svého mimoškolního programu ví, že
mnoho rodin, které tento plán využívají, jsou ve značné nouzi. Tým odpolední výuky připravuje mladé

na národní zkoušky, které jsou naplánované na červen, a pomáhá jim s učením angličtiny. Sbor Armády
spásy Praga Północ nabízí mimoškolní aktivity v oblasti řemesel, hudby a sportu a povzbuzuje děti
v programu, ať posílají poděkování a obrázky do místních nemocnic a na policejní stanice.
Armádou spásy provozovaná Technická střední škola Inpyung v Jižní Korey používá, tak jako další
školy v zemi, televizi, rádio a sociální média, aby tak pomohla svým studentům pokračovat v učení.
Ačkoliv praktické aspekty osnov musely být dočasně pozastaveny, hlavní předměty pokračují. Neustále
se vytváří další online materiály a vyvíjejí se plány, aby lekce později v tomto roce mohly fungovat
normálněji.
Howard Dalziel, ředitel škol na Mezinárodním velitelství Armády spásy, říká: „Omezení spojená s
koronavirem COVID-19 představují po celém světě velikou výzvu, protože děti s nesmírně širokou
škálou vzdělávacích, sociálních, fyzických a psychologických potřeb se prostě poslaly domů. Mnoho
rodin čelí nebývalým ekonomickým problémům – a rodiny ve venkovských, odlehlých nebo
znevýhodněných městských komunitách jsou často těmi prvními, které ztratí jakýkoliv příjem, a mají
nejmenší přístup k technologiím.“
„Snažíme se zůstat v kontaktu s tolika dětmi, s kolika je to jen možné ... Jak postupně bude ubývat
omezujících opatření, budeme se i nadále snažit zajistit, aby děti z chudších komunit měly přístup
k jednoduchým technologiím, které jim pomohou se učit – ať už ve škole nebo doma.“
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Nejnovější informace o celosvětové reakci Armády spásy na COVID-19, včetně pravidelně
aktualizované mapy a video zpráv od generála Briana Peddlea, budou zveřejňovány online na adrese:
http://sar.my/covid19.
Fotografie ilustrující celosvětovou reakci Armády spásy na COVID-19 jsou k dispozici prostřednictvím
Flickr kanálu mezinárodního velitelství: http://sar.my/covidpics.
Tam, kde nám byly dodány, lze fotografie v plném rozlišení pro ilustrování tohoto příběhu stáhnout
prostřednictvím Flickr kanálu mezinárodního velitelství, http://sar.my/flickr.
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