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Průběžná zpráva Erasmus+
Mobilita ve dnech: 20. – 24. 10. 2015
Jméno: Mgr. Dana Havlasová
Do projektu Erasmus + jsme se rozhodli zapojit po zkušenostech z roku 2014-15, kdy jsme se
stali partnery pro stínování pedagogů ze ZŠ Bzince pod Javorinou v projektu Erasmus +.
Ve školním roce 2015 – 16 již v rámci získaného projektu Erasmus+ KA1 došlo k mobilitě 8
pedagogů z obou zúčastněných škol.
Cílem projektu bylo podpořit u pedagogů i managementu školy profesní rozvoj, zvýšit
osvojení nových schopností, znalostí a dovedností, stínovat výuku slovenského jazyka a
dalších předmětů vyučovaných na základní škole (matematika, prvouka, tělesná výchova,
hudební výchova), sledovat používáni metod a postupů a názorných pomůcek při realizaci
vzdělávacího procesu, následně vést s vyučujícími otevřenou diskuzi o shlédnutých hodinách
a přípravě na ně. Zapojené osoby byli připravené naplnit cíle projektu ale i cíle programu
Erasmus +.
Zajímali jsme se o systém vzdělávání v SR, práci výchovného poradce a jeho kompetence,
zúčastnili jsme se předmětové komise 1. stupně, zde jsme především diskutovali o
problematice mateřského jazyka.
Přínosné bylo setkání se starostkou obce, která je zároveň zřizovatelem základní školy a
návštěva muzea Ludmily Podjavorinské, slovenské autorky dětské literatury, jejíž jméno nese
naše partnerská škola.

Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.
Vlastní pohled účastníka stínování.
Ve výše uvedeném termínu jsem se spolu s dalšími třemi kolegy v rámci projektu Erasmus +
zúčastnila odborné stáže v partnerské základní škole v Bzincích pod Javorinou.
V hodinách matematiky a slovenského jazyka jsem ve třídách 1. stupně sledovala postupy při
výuce. V hodinách slovenského jazyka jsem se přesvědčila o vztahu učitelů i žáků ke kultuře
a historii daného kraje. Cílem hodiny bylo čtení s porozuměním. Žáci četli a následně
pracovali s textem Ludmily Podjavorinské, slovenské autorky dětské literatury, která v tomto
místě žila. Žáci jsou vedeni k lásce svého rodného kraje, myslím, že vše vychází od pedagogů,
kteří jsou s tímto krajem velice spjati.
V hodinách matematiky byly použity zajímavé názorné pomůcky k upevnění a procvičení
násobilky – stěžejní učivo 2., 3. ročníku. Na společném rozboru hodiny jsem získala návody
na jejich vlastní výrobu. Velice se mi líbila spolupráce a tvořivá činnost žáků ve skupinách.
Odvíjí se to od menšího počtu žáků ve třídách. Cíle programu našeho stínování byly
stoprocentně naplněny. Jsem
moc ráda, že jsem se mohla
tohoto projektu zúčastnit.
Zajímala mě i práce zástupce
ředitele školy, kterou také na
škole vykonávám. Diskutovaly
jsme o zapojení pedagogů do
mimoškolní

činnosti,

o

hospitacích a jejich rozborech,
o zkušenostech s výukou žáků
s VPU, o možnostech DVPP.
Mohla jsem být přítomna porady vedení školy a porady s učiteli.
Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce slovenští učitelé již navštívili ZŠ Václava
Havla v Poděbradech v rámci projektu ERASMUS +, stínování práce učitelů v partnerské
škole, bylo setkání pedagogů z obou škol velice přátelské. Toto přátelství bylo umocněno
společným výstupem na Velkou Javorinu, nejvyšší horu chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, kde se každoročně v létě pořádá tradiční Slavnost bratrství Čechů a Slováků.

