Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.
Průběžná zpráva Erasmus+
Mobilita ve dnech: 20. 10. 2015 - 24. 10. 2015
Jméno: Mgr. Martina Radoňová
V termínu 20. 10. – 24. 10. 2015 jsem se zúčastnila spolu s kolegy Mgr. Vlastimilem
Špinkou, Mgr. Danou Havlasovou a Mgr. Věrou Froňkovou projektu Erasmus+ - výjezd
učitelů na Slovensko. Společně jsme navštívili ZŠ národní umělkyně Ludmily Podjavorinské
v Bzincích pod Javorinou.
Cílem projektu bylo stínování výuky
slovenského jazyka jako jazyka mateřského,
sledování postupů při realizaci vzdělávacího
procesu a příprav na hodiny, diskuze
s vyučujícími o hodinách, porovnávání
systémů vzdělávání v ČR i SR. Jako účastník
mobility jsem měla možnost se zdokonalit i ve
znalosti sousedního slovanského jazyka a
zvýšit si povědomí o kultuře Slovenské
republiky.
Během stínování v partnerské škole jsem se zúčastnila hospitací ve třídách 1. stupně.
Sledovala jsem výuku matematiky v 1. třídě, slovenského jazyka a výtvarné výchovy ve 3.
třídě, prvouky ve 2. třídě a tělesné výchovy v 1. třídě. Následné rozbory hodin mě velice
obohatily o nové náměty, metody a formy výuky. Osobně jsem ocenila, že jsem byla často
vtažena přímo do výuky a vyzkoušela si i takový jazykový „oříšek“ jako jsou slovenská
vyjmenovaná slova. Měli jsme možnost i hovořit s ředitelem školy na téma školská legislativa
na Slovensku, školní vzdělávací plány, spolupráce s rodiči, řízení a provoz školy. Na
společném metodickém sdružení 1. stupně jsme se zaměřili na zkušenosti s integrací žáků
s vývojovými poruchami učení, na plánovanou inkluzi, zapojení ICT prostředků do výuky.
Vyměnili jsme si také zkušenosti z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a možného
kariérního řádu.

Velice zajímavé bylo přijetí u starostky města Bzince pod Javorinou a společný rozhovor na
téma financování školství v České republice a na Slovensku.
Udělalo na mě velký dojem, jakým způsobem, hrdostí a láskou vštěpují slovenští kolegové
dětem do povědomí informace o místní rodačce, největší slovenské spisovatelce pro děti,
národní umělkyni Ludmile Podjavorinské. Ve všech hodinách se objevila minimálně zmínka.
Završením byla společná návštěva českých a slovenských učitelů v muzeu – rodném domě L.
Podjavorinské.
Že si Češi a Slováci jsou stále blízcí, značil i společný symbolický výstup všech pedagogů na
Velkou Javorinu. Vrchol leží opravdu na samých hranicích a Čechy byly v tu chvíli na dosah
ruky.
Rozhodně jsme si také zvýšli povědomí o slovenské kultuře, která nás také spojuje.
Připomenuli jsme si významné historické mezníky, osobnosti T.G. Masaryka a M. R.
Štefánika v muzeu v Košariskách a návštěvou mohyly na Bradle. Působivá byla i návštěva
hradu v Čachticích, kde žila Alžběta Báthoryová. Díky literárnímu a filmovému zpracování je
i u nás tato postava velmi známá.
Všechny nabyté zkušenosti, získané náměty do hodin jednoznačně využiji ve své pedagogické
praxi. Jsme velice ráda, že jsme se mohla projektu zúčastnit. Zvýšila se moje pedagogická
prestiž.

