Návštěva v Severním Irsku
ABC komunikace. To je název tříletého projektu, do kterého se nově naše škola zapojila. Smyslem a
cílem projektu je skutečně komunikovat s dětmi i učiteli z různých států, poznávat kulturu a nové
způsoby výuky. Peníze na realizaci tohoto projektu získala naše škola z Programu celoživotního učení.
První, tzv. přípravná návštěva se konala od 22. do 28. října v základní škole Sv. Patrika v Crossmaglenu
v Severním Irsku. Tato škola je také hlavním organizátorem projektu. Je to škola přibližně stejná jako
naše, alespoň podle počtu dětí, žáci v Severním Irsku však musí nosit školní uniformy, jejich vyučování
probíhá velmi podobně jako u nás. Jen mají děti možná trochu větší respekt a úctu ke svým
vyučujícím, ale zároveň jsou větší „kamarádi“.
Do Severního Irska vycestovaly Mgr. Andrea Olbertová a Mgr. Martina Viceníková, aby zde doladily
spolu s dalšími vyučujícími z různých škol Evropy podmínky projektu. Celkem je v projektu zapojeno
šest evropských států, a sice Severní Irsko, Irská republika, Slovinsko, Polsko, Turecko a samozřejmě
Česká republika.
Projekt je rozdělen do několika fází, v nichž musí všechny školy plnit dané úkoly, mezi první úkoly
například patří videokonference, kdy žáci připraví prezentaci o své zemi a prostřednictvím Skypu se
představí svým projektovým partnerům.
Velkým přínosem tohoto projektu je fakt, že se zde nabízí prostor pro žáky, kteří se do něj aktivně
zapojí, aby vycestovali do některého z partnerských států. „Troufneme si říci, že není příliš mnoho
základních škol, které se do podobných projektů zapojují,“ připomínají obě vyučující a dodávají: „Je
rozhodně jiné používat cizí jazyk v reálu a ve škole, velkou překážkou je také ostych většiny našich
žáků i dospělých před rodilými mluvčími, ale po jeho překonání se jistě i naši žáci mohou alespoň v
základní úrovni domluvit s kamarády z jiných států.“
Na přípravné návštěvě se také všechny státy dohodly, že naše škola převezme úkoly původně
nachystané pro školu z Portugalska či Lotyšska, které se bohužel projektu účastnit nebudou. Co je ale
nejdůležitější, také my budeme mít možnost přivítat už v březnu příštího roku všechny členy projektu
ABC komunikace v naší škole.
A jak viděly návštěvu partnerské školy naše vyučující? „Byl to náročný týden, skutečně se nejednalo o
„výlet“, ale o každodenní téměř 24hodinovou práci, protože myslet v cizím jazyce, domlouvat
podrobnosti…, to všechno bylo unavující a také mělo na svědomí, že jsme se těšily domů. Severní
Irsko je nádherná země, i když pro nás trochu studená, ale doma je doma. Myslíme si, že jsme se s
některými učitelkami ostatních členských škol opravdu spřátelily, a už se na ně moc těšíme a věříme,
že projekt přinese našim žáků hodně dobrého,“ shodly se A. Olbertová i M. Viceníková.

