Vzdelávacia aktivita žiakov v projekte Erasmus+
16.02.- 24.02.2018, Gdańsk, Poľsko
V poradí piatou a zároveň záverečnou vzdelávacou aktivitou žiakov
v projekte Erasmus+ bola návšteva partnerskej školy Szkoła Podstawowa nr 77
v meste Gdańsk, ktoré leží na pobreží Baltického mora, na severe Poľska.
Medzinárodnej aktivity v polovici februára tohto roku sa zúčastnila riaditeľka
školy, PaedDr. Eva Pillárová, koordinátorka projektu Mgr. Darina Lopatníková
a traja žiaci z projektového tímu – Juraj Hlubeň a Michal Štruller z 8.C a Viliam
Knap z 9.A.
V pondelok 19.02.2018 podujatie slávnostne otvoril riaditeľ školy,
Bogdan Derkowski, ktorý na pôde školy privítal medzinárodnú delegáciu
učiteľov a žiakov z Francúzska, Slovenska, Španielska a Talianska. Účastníkom
stretnutia sa prihovorila aj koordinátorka projektu v partnerskej škole Anna
Muszynska. Počas dopoludnia nám žiaci prostredníctvom videoklipu s
vlastnými komentármi predstavili najznámejšie miesta svojej krajiny. Otestovali
sme si aj naše vedomosti o ich krajine a kultúre. Príjemná a uvoľnená atmosféra
pokračovala aj vďaka teamovým aktivitám, počas ktorých sa definitívne
rozpustili všetky ľady a miestnosťou sa rozliehal smiech a dobrá nálada. Ideálna
atmosféra na spoločne strávený týždeň zaručená 
Svojho teamového ducha si mali žiaci možnosť otestovať aj popoludní pri
návšteve tzv. Escape rooms (Únikové miestnosti). 60 minút zatvorených
v miestnosti, z ktorej sa podarí uniknúť len vzájomnou spoluprácou a nájdením
správnych indícií, bola nielen zábava, ale aj poriadna výzva. Našťastie nikto
nezostal uväznený vo vnútri a tak sme mohli všetci absolvovať ďalšie akcie
v pripravenom programe v plnej zostave
V nasledujúcich dňoch sa dopoludnia učitelia aj žiaci zúčastňovali
vyučovacieho procesu a popoludní spoločenských aktivít. Spoznali sme kultúru
etnickej skupiny Kašubov, ktorí žijú v časti Pomoranska, ktorého centrom je
mesto Gdańsk. Počas jedného popoludnia sme si pripravili vlastné suveníry
s typickým motívom ich kultúry. Navštívili sme aj Centrum Solidarity, ktoré bolo
otvorené v roku 2014. V múzeu sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí

z obdobia aktivít poľských odborov a opozičných hnutí vo Východnej Európe
v 80.rokoch minulého storočia.
Nevynechali sme ani historické centrum mesta Gdańsk, ktoré spolu s mestom
Gdynia a Sopot tvorí Trojmesto s viac ako 1 miliónom obyvateľov.
Naša partnerská škola sa nachádza na jednom zo sídlisk a navštevuje ju
asi 400 žiakov. Prioritou školy je šport, čo bolo cítiť na každom rohu. Vďaka
veľkému priestranstvu v okolí školy majú žiaci k dispozícii veľké multifunkčné
ihrisko, ale aj ďalšie športoviská na podporu fyzického pohybu i zdravia. Škola je
otvorená verejnosti, ktorá tieto športoviská využíva v popoludňajších
i večerných hodinách. Telesnú výchovu majú žiaci dvakrát týždenne, ale vždy
ako dvojhodinovku, takže spolu celkovo štyri vyučovacie hodiny.
Školský systém je podobný nášmu. Vyučovanie začína o 8:00, hodiny
trvajú 45 minút a koniec vyučovania je zvyčajne medzi 14:00 – 14:30. Žiaci sa
učia dva cudzie jazyky, angličtinu a nemčinu.
Počas projektového týždňa pracovali žiaci na formovaní svojich predstáv
o ideálnej škole. Vytvárali tiež spomienkové video a fotoknihu o svojom pobyte,
či prezentáciu o partnerskej škole.
Okrem víkendu stráveného s rodinou sme spoločne absolvovali
celodenný výlet do regiónu, obývaného etnickou skupinou Kašubov. Navštívili
sme Szymbark, kde sme v tzv.skanzene poľskej histórie a kultúry mali možnosť
nahliadnuť do minulosti Poliakov počas 1. aj 2.svetovej vojny, na vlastnej koži
zažiť podmienky v akých žili, keďže v skanzene je množstvo príbytkov z rôznych
období poľských dejín i regiónov, v ktorých v minulosti žili. Strávili sme aj
niekoľko minút v replike bunkra z 2.sv.vojny počas simulovaného
bombardovania nad našimi hlavami. Okrem historických reálií, sme si vyskúšali
aj svoje zručnosti a v malej pekárničke sme si upiekli vlastný chlieb. A otestovali
sme aj náš mozog. Vyskúšali sme si, čo s ním dokáže narobiť skutočnosť, že
vstúpite do domu, v ktorom je všetko hore hlavou. Na záver nášho
celodenného výletu sme si ešte obzreli celý kašubský región z vrchu veže
Wieżica. Pohľad na nekonečné kopce pokryté snehom stál za to.

Tak ako aj celý týždeň strávený s našimi partnermi. Nové priateľstvá, zážitky,
ale aj inšpirácie nás opäť obohatili. A to nadlho, aj napriek tomu, že náš projekt
sa chýli k svojmu záveru.
Dva roky ubehli ako voda. Teraz je našou úlohou obzrieť sa späť a zhodnotiť
všetko, čím nás obohatil.
Mgr.D.Lopatníková
koordinátorka projektu

