Nový projekt na Ossietzky-Schule ve Werderu a Gymnáziu Chotěboř
Co je to vlast? Touto otázkou se budou během dvou let zabývat němečtí a čeští
žáci, kteří svým projektem navazují na dlouholeté partnerství mezi Carl-vonOssietzky-Schule a Gymnáziem Chotěboř. Přidělení grantu školu velmi těší a
plánuje realizaci s partnery z Česka.
Tabule u vchodu do školy upozorňuje na “strategické partnerství škol” – projekt, který je
rozložen do dvou let.

Werder. Právě začíná nový projekt: Němečtí a čeští žáci se budou po dobu dvou let
společně zabývat tématem Má vlast. Co bylo doposud jen teorií, stává se nyní na obou
školách realitou. Na přípravnou schůzku do Werderu se sjeli partneři projektu, aby
prodiskutovali svá očekávání. Projekt byl zahájen slavnostním odhalením nové
projektové tabulky u vchodu do školy. „Je to pro nás již čtvrtý EU-projekt a máme velkou
radost z toho, že jsme obdrželi grant“, řekla ředitelka školy Ines Lenius.
Učitelé z českého města Chotěboř a z Werderu jsou na prvním setkání v Carl-vonOssietzky-Schule.

Projektu se účastní sedm dívek z deváté třídy, zapojit se mohou ještě tři žáci.
„Problémem je najít hostitelské rodiny pro české žáky“, vysvětlila sociální pracovnice
Jördis Freiwald, která projekt „Naše vlast, náš život, naše budoucnost“ organizuje. Ale
pobyt žáků v partnerských městech a jejich ubytování v hostitelských rodinách je
důležitou součástí tématu Moje vlast. Předsudky vůči cizincům se překonávají těžko,
řekla Jördis Freiwald. „Ale to je všeobecný problém a v Česku tomu není jinak. Ale až
budou v hostitelských rodinách, bude všechno v pořádku. To ukázaly již naše
zkušenosti“, doplnila Ines Lenius.

Výsledkem mají být osmiminutové filmy
V dubnu přijede mládež z Česka na deset dní do města květů. V roce 2019 naopak
mládež z Werderu do Česka. Za projekt „Erasmus+“ na partnerské škole je zodpovědný
učitel německého jazyka Tomáš Scholz.
Při studentských výměnách se žáci ve dvojicích budou zabývat tématem vlast, život a
budoucnost. Jejich úkolem je dělat rešerše, fotografovat, filmovat a nakonec sestříhat
osmiminutové video. Měli by nabýt životních zkušeností z běžného života, poznat
rodinný život, popřemýšlet o svých představách a plánech do budoucna. Tento projekt
navazuje na projekt „Naše vlast – naše škola“, který se konal v minulém roce a ze kterého
vznikl film zachycující život na této škole.

„Projekt vzbudil mnoho emocí“
„Práce s médii žáky velmi motivuje. Budu je při jejich práci podporovat především
technicky”, řekl Frederik Mowitz, který na škole vyučuje teprve krátkou dobu. V březnu
se bude konat pro pedagogy workshop, který je lépe připraví na realizaci projektu.
Dokonce sami učitelé vytvoří vlastní film o svém životě stejně jako žáci. “Práce s žáky
přináší vždy nezapomenutelné zážitky”, řekla učitelka Eva Podolková, která se účastní
již počtvrté. O projektu “Romeo a Julia”, na kterém žáci pracovali od roku 2013 do roku
2015, se mluví ještě dnes a účastníci jsou stále v kontaktu. “Projekt byl velmi emoční a já
doufám, že žáci opět poznají nejen jinou kulturu jak ve škole tak doma, ale že budou i
hodně diskutovat”, dodala Petra Amelung, ředitelka základní školy.
“Vizí projektu je, že Evropa se stále sjednocuje a my chceme k tomuto procesu trochu
přispět. Svět má být o něco mírumilovnější“, řekla Ines Lenius. Z toho by neměli
profitovat jen žáci účastnící se projektu. Jördis Freiwald leží na srdci také to, aby se
celkově zlepšilo klima na škole. „Pojem vlast je aktuálnější než kdy dříve“, řekla.
Spolužáci mají být tímto projektem inspirováni k tomu, aby se sami tímto tématem
zabývali.

Nový výukový materiál pro učitele
Učitelé rozpracují a vytvoří nový výukový materiál, který by se mohl využít ve výuce
německého jazyka nebo společenských vědách. Navíc se budou zabývat i prací
s digitálními médii. Celý projekt bude vyhodnocen za dva roky, poté by měly být
zveřejněny i veškeré výstupy.

Aktivní partnerství již deset let
S partnerskou školou v Chotěboři trvá spolupráce již od roku 2007. Různé projekty
podporovaly vývoj osobnosti mladých lidí. Z těchto aktivit vznikla také mnohá přátelství.
Von Luise Fröhlich
http://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam-Mittelmark/Mit-Erasmus-Heimatentdecken

