
    Zhodnocení  projektu Erasmus +  na naší škole 
 
Mezinárodní projekt Erasmus + KA2 pod názvem „Evropa, was verbindet uns ?“ vstupuje do 
své druhé poloviny a nastává  čas na krátké zhodnocení jeho průběhu  realizace.  
Od září 2017 – začátek projektu -  vycestovalo do partnerských zemích v rámci 
mezinárodních projektových setkání devět žáků a čtyři učitelé ( Německo, Slovensko, 
Itálie ). Mimo těchto výjezdů jsme plnili program aktivit, jehož cílem jsou  vzájemně sdílené 
příspěvky ve formě videí na daná témata. Ty budou zpracovány v závěrečný produkt – 
filmbroadcast – „Einblicke in heutige Europa“/ Pohledy do dnešní Evropy. Součástí projektu 
jsou i pracovní setkání učitelů za účelem koordinace a způsobu realizace projektových aktivit. 
Jedno z nich se uskutečnilo také na naší škole. Ale pěkně po pořádku, nejdříve mobility : 
V říjnu 2017 se konalo první pracovní setkání partnerských zemí ve Francii, ve městě 
Toulon na College Marcel Pagnol, která je hlavním koordinátorem projektu. O průběhu 
pracovního setkání, jehož cílem bylo naplánování všech mobilit a aktivit, výběr loga a školení 
k tvorbě videí, informovaly regionální noviny města Toulon. 
Koncem listopadu 2017 proběhlo první mezinárodní projektové setkání pěti zemí 
v Aartalschule v městečku Aarbergen v Německu. Z každé země se účastnili tři žáci a dva 
učitelé. Komunikačním jazykem byla němčina, angličtina i francouzština. Všichni zúčastnění 
poznávali školský systém, účastnili se vyučování a byla jim zprostředkována historie a 
současnost Hesenska. Navštívili muzeum Limeskastell Pohl z období Římské říše, plavili se 
po Rýnu, prohlédli si památné místo Germania. Navštívili rovněž město Mainz s jeho 
zajímavou architekturou a účastnili se pracovního workshopu v muzeu J. Gutenberga. Poznali 
města Wiesbaden a Rüdigsheim s adventní výzdobou. Celá  skupina byla přijata starostou 
města Michelbach. 
V květnu 2018 se  konalo mezinárodní setkání učitelů na naší škole v Bílé Lhotě, kdy jsme 
hostili osm učitelů z partnerských zemích. Účelem setkání byla koordinace řízení a 
implementace projektu a jeho aktivit na platformu eTwinning Twinspace. Zahraniční učitelé, 
přivítáni ředitelem školy, prezentovali dosud vytvořené videosnímky, naučili se používat 
učitelský a projektový deník na společné platformě, učitelé spolupracující na projektu byli 
přihlášeni do eTwinningu. Projektové aktivity, zejména deník projektu je veřejně přístupný. 
 https://twinspace.etwinning.net/44502/home 

Začátkem června 2018 proběhlo druhé mezinárodní projektové setkání na Slovensku ve 
městě Prievidza na Piaristické spojené škole F. Hanáka. První poznávací aktivitou byla 
prohlídka kostela, krypty a zvonice, které jsou součástí školy. Historické památky města žáci 
poznávali pomocí interaktivní hry na tabletech, která nás zavedla na radnici, kde proběhlo 
milé přijetí zástupci města. Bojnický zámek, hornické muzeum v Banské Štiavnici i 
workshopy ve škole v duchu slovenských tradic, zanechaly v zúčastněných pěkné zážitky. 
Vyvrcholením byl Piarfest, každoroční setkávání učitelů, žáků a rodičů s bohatým programem. 
V září 2018 se uskutečnilo třetí mezinárodní projektové setkání žáků a učitelů v Giarre na  
Sicílii na Liceo Statale Leonardo. Hosté byli přivítáni slavnostním koncertem v aule školy, 
v kterém vystoupili žáci lycea. Poté se žáci a učitelé průběžně seznamovali 
s nejvýznamnějšími  městy na Sicíli v provincii Catania – Taormina, Syrakusy a Catania, i s  
jejich památkami, jako jsou řecká a římská divadla, muzea s exponáty z doby starověku, 
kostely, historická městská centra. Výlet na severní svah Etny, kde byla roku 2002 velmi silná  
erupce, dal žákům a učitelům poznat její účinky na faunu a floru, dověděli se mnoho o 
významu sopky pro ostrov, i o důsledcích její  vulkanické činnosti. Poslední den pobytu se 
uskutečnila návštěva u starosty města, který zdůraznil význam partnerství škol a význam 
školních výměn pro mládež. 
Žáci reprezentující naši školu, na každou mobilitu  tři, bydleli vždy v hostitelských rodinách, 
měli příležitost  zlepšit si  základy němčiny nebo angličtiny a zároveň  uplatnit v „praxi“ to, co  
se ve škole  naučili. Podívali se do zahraničních škol, účastnili se vyučování a mohli porovnávat 



život ve škole u nás s ostatními zeměmi. Po návratu z mobility se ve škole uskutečnila 
prezentace a beseda o poznatcích, které na cestě získali. ( Fotodokumentace na webu školy  ) 
http://www.zsbilalhota.cz/projekty/erasmus_/mobility 

Závěrem – všechna setkání (mobility) i aktivity nám zprostředkovala   mnoho podnětných 
zážitků a upevnila vzájemná přátelství. Nyní se budeme těšit na jaro 2019, kdy na naší škole 
proběhne mezinárodní setkání žáků a učitelů a my tak budeme moci oplatit pohostinnost 
navštívených zemí. 
 
                                                                                    Mgr. Jana Hlavinková, koordinátor projektu                                                                  
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Společné foto ze setkání – Catania /Sicílie 


