První setkání žáků a učitelů projektu HAMA ve Valencii
Setkání se konalo ve dnech 16 - 21.2. 2014 v souladu s harmonogramem aktivit projektu Comenius
Partnerství škol a zúčastnili se ho zástupci partnerských škol:
Gymnázium Praha 10 Přípotoční – dva učitelé a 8 žáků, Instituto S.Pizzi Capua, Itálie – dva učitelé a 6
žáků, Taşoluk Anadolu Lisesi, Istanbul, Turecko – tři učitelé a 5 žáků.
Hostitelskou školou byla Colegio Pureza de Maria - Cid Valencia. Koordinátorem projektu na
španělské straně je Fulgen a zdatně mu pomáhala řada učitelů včele s pí ředitelkou, aktivně se
účastnili i rodiče španělských žáků, kteří poskytli ubytování v hostitelské rodině.
Cílem prvního setkání projektu bylo především vzájemné poznání účastníků, navázání
osobních kontaktů, které budou základem pro týmovou práci na úkolech, které nás při realizaci
projektu čekají. Žáci si přivezli materiály, které připravili k prezentaci pro hlavní téma setkání, které
bylo: Představ své město, školu. Na setkání bylo zvoleno oficiální logo projektu. Z předložených
návrhů zvítězilo logo naší školy!!
Mezi aktivitami krátkého pobytu byly tyto: setkání rodičů a žáků na přivítanou ve škole,
asistence na hodinách, workshop prezentací, prohlídka města a soutěž v ulicích Valencie, návštěva
města muzeí zajímavého svou supermoderní architekturou, delfinárium, film 3D Historie Nilu. Projekt
je spojen s fenoménem vody v životě města, proto se i v programové části objevil výlet na sblížení
s vodou – návštěva pláže, sladkovodní jezero a přírodní rezervace l´Albufera projížďkou lodí po
tomto jezeře.
Kromě oficiálního programu španělští kamarádi pro nás připravili další individuální aktivity
pro odpolední a večerní program. Bylo to hodně intenzivní, možná i únavné, ale nádherné. Naše
společné zážitky jsou zachyceny na fotografiích. Snaha o to, aby ty všechny zážitky hned nezapadly,
nás vedla k tomu, že jsme vyhlásili fotografickou soutěž pro pracovní týmy, které se vytvořili při
aktivitách ve Valencii. Každý tým vytvořený z žáků partnerských škol bude prezentovat do soutěže 6
fotografií po dvou z každé ze tří kategorií: 1. Řeka a její prostředí 2. Město, 3. Vzájemné soužití a
přátelství. Nejlepší fotografie budou vystaveny na příštím květnovém setkání v tureckém Istanbulu.
Veškeré materiály – prezentace PowerPoint, video, fotografie, reflexe jsou ukládány na
eTwinningový portál, kde k projektu vznikl eTwinngový projekt HAMA. Tento portál slouží i k výměně
zkušeností mezi žáky a učiteli zapojených do projektu.
Děkujeme Španělům za přípravu a organizaci setkání!
Něco skončilo, ale nová práce začíná. Připravujeme se na Istanbul. Téma příštího setkání je
město-voda – sport. Takže hurá do práce!
Toto setkání bylo skvělé. Líbila se nám otevřenost Španělů. S našimi Španěly – sourozenci
(bydleli jsme v jejich rodinách) jsme si moc povídali, chodili jsme společně na spoustu míst, moc jsme
se nasmáli a bavili. Bylo úžasné počasí, užívali jsme pro nás letních 20 stupňů. Strávili jsme spolu jen
jeden týden, ale už teď můžeme říci, že se nám po nich stýská. Jiří a Maki
„Ahoj princezno! Jak se máš? Jsi pryč pár hodin a už nám chybíš!“ – to je sms od jedné maminky
z hostitelské rodiny naší studentce po několika hodinách po rozloučení. Ještě jsme nebyli ani v Praze.
Dojemné, že?

