Projektová schůzka pedagogických pracovníků
9. – 13. září 2019 proběhla třetí projektová schůzka na partnerské škole ve Werderu. Jejím
cílem bylo celkové vyhodnocení projektu na základě dojednaných bodů z březnové schůzky
v Chotěboři, po výměnném setkání studentů v dubnu 2019 také v Chotěboři a podané žádosti
na národní agenturu. Proběhlo také setkání se všemi pracovníky, kteří na projektu
participovali včetně studentů z německé partnerské školy. Proběhlo vyhodnocení projektu i po
stránce projektového managementu, partnerských rolí v projektu a managementu financí.
Promýšlela se další možná spolupráce na dalším již schváleném projektu, který byl podán
v březnu 2019.
Na této schůzce se ještě doladil program a úkoly, které studenti budou plnit při jejich
probíhající výměně ve Werderu, časový harmonogram a vhodné aktivity. Byly vypracovány
pracovní listy – jejich finální podoba – ke schválenému programu, rozděleny úkoly mezi
učitele a studenty.
Dále jsme pracovali na konečné podobě brožury – jeden z produktů našeho projektu.
Upravovali jsme texty v německém a českém jazyce, vybírali vhodné fotografie pro jednotlivé
části (texty) a navštívili jsme Futurium – nově otevřené muzeum v Berlíně ukazující možnou
budoucnost lidstva a otevírající spoustu otázek ohledně tohoto tématu.
Výměnný pobyt studentů – vzdělávací aktivita
9. – 13. září 2019 se uskutečnila vzdělávací aktivita formou výměnného pobytu studentů na
partnerské škole ve Werderu. Ubytování bylo zajištěno na internátu partnerské školy. Studenti
se setkali se svými kamarády z německé partnerské školy, proběhly hry k probourání „ledu“.
Tyto hry sloužily ke zmírnění ostychu a navázání opětovného osobního kontaktu mezi sebou.
To však zabralo jen krátkou dobu, protože studenti jsou spolu v neustálém kontaktu. Před
výměnným pobytem jsme se pokoušeli také o videokonferenci v prostředí eTwinningu.
Zklamala nás však technika, proto videokonference nakonec proběhla přes skype.
Dále jsme využili materiálů připravených na předchozích schůzkách pedagogických
pracovníků v rámci „práce na projektu“ během školního roku a na schůzkách se studenty, při
kterých byl navrhnut program této poslední studentské výměny a na základě toho byly
vypracovány pracovní listy a zajištěny vstupy. Celý pobyt je zdokumentován fotografiemi,
které jsou k vidění na: https://gymnaziumchotebor.rajce.idnes.cz/Unsere_Heimat__vymenny_pobyt_ve_Werderu/ a v deníku celého projektu, který se nachází na eTwinningu:
https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm. Zde a potom hlavně na stránkách školy je
možné projít celou hlavní linku našeho projektu včetně odkazů na filmy, které studenti a
kameraman vytvořili, dále články na stránkách školy a v periodiku Chotěbořské Echo.
Součástí tohoto pobytu byl také tzv. Sternfeedback s otázkami jako např.: Was ist dein
schönstes Erlebnis gewesen? Was hat dir am besten geschmeckt? Was hast du vorher noch
nicht gewusst? Was könnte man noch besser machen? Dále Aufstellung s otázkami jako
např.: Hast du deine Fremdsprachkenntnisse verbessert? Wer hat seine
Fremdsprachenkenntnisse um eine Note verbessert? Wer hat Lust ins Ausland zu fahren?
Wer würde an einem solchen Projekt noch einmal teilnehmen? Wer würde da Projekt seinen
besten Freunden empfehlen?
Dále proběhlo Stadtrallye in Berlin (Berliner Mauer - Arbeitsblätter), vyhodnocení Stadtrallye
a společná příprava rozlučkového večera.

