
Comenius Individuální mobilita žáků

„středoškolský erasmus“

Realizované projekty:

2010: COM-IPM- 2010 – 012
Jana Tvrdá, Martin Dudr

2011: COM-IPM-2011 – 005
Zuzana Nováková, Petra Fejfarová, Klára Vojáčková

2012: COM-IPM -2012 -012
Barbora Kykalová, David Chmátal, Eliška Pospíšilová

2013: COM-IPM -2013 – 015
Ondřej Sýkora, Jiří Czolko, Markéta Herdegenová, Michaela 
Zitová



Kdo jsme? Kdo jsme? 

Xosé, Dani, Yago

Zuzana,Petra, Klára

Cristina, Laura

Jana, Martin

My jsme produkty 
programu Comenius

Celkem 24 žáků
2010-2013



Comenius  IndividuComenius  Individuáálnlníí mobilita mobilita žžáákkůů
reciproreciproččnníí projektprojekt

I.E.S. Monte CasteloI.E.S. Monte Castelo, , Burela, Burela, Lugo, Galicie, Lugo, Galicie, ŠŠpanpaněělskolsko

GymnGymnáázium Pzium Přříípotopotoččnníí, Praha 10, , Praha 10, ČČeskeskáá republikarepublika

StStáátntníí ststřřednedníí šškola se vkola se vššeobecným zameobecným zaměřěřeneníím studiam studia
popoččet et žžáákkůů 600 /600 /500500



BurelaBurela, Lugo , Lugo –– ppřříístav na SZ stav na SZ ŠŠpanpaněělska, 20 tislska, 20 tisííc obyvatel, c obyvatel, 
venkovskvenkovskéé prostprostřřededíí, dvojjazy, dvojjazyččnnáá oblast (oblast (ššpanpaněěllšština,galicijtina,galicijšština)tina)

Praha Praha –– StStřřednedníí Evropa, 1.200 mil. obyvatel, jazyk Evropa, 1.200 mil. obyvatel, jazyk 
komunikace komunikace ččeešština, anglitina, angliččtinatina
MMěěsto  s bohatou nabsto  s bohatou nabíídkou kulturndkou kulturníích a sportovnch a sportovníích aktivitch aktivit



Motivativace pro vstup do projektuMotivativace pro vstup do projektu

� Zájem studentů o studium na zahraniční škole 
(nová zkušenost, zlepšení jazykových 
kompetencí), prestiž školy

�� SpoluprSpoluprááce ce šškol i v kurikulkol i v kurikuláárnrníí oblastioblasti

Faktory proti:Faktory proti:
�� AdministrativnAdministrativníí nnáároroččnostnost
�� ČČasovasováá nnáároroččnost pro celý tým pnost pro celý tým přřed i v pred i v průůbběěhu mobility hu mobility ––

kontaktnkontaktníí uuččitel, mentor, uitel, mentor, uččiteliteléé ppřředmedměěttůů))

�� ProblProbléém najm najíít hostitelskt hostitelskéé rodinyrodiny



Pilíře, na kterých stavíme

Dokonalá znalost partnera a důvěra ověřená desetiletou 
spoluprácí (3 jazykové projekty, řada studentských výměn)
Dobrá komunikace a spolupráce při přípravě a realizaci projektu
Vzájemná úcta, zodpovědnost, přátelství, 
Entusiasmus podporovaný vedením školy

Přínos hostitelské škole:

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů v cizím jazyce
Rozvíjení nových motivačních metod práce při výuce
Posílení mezipředmětové komunikace a týmového ducha
Mezinárodní rozměr vzdělávání
Multikulturní výchova – poznání kultury jiné země





Chceš studovat 3 měsíce ve Španělsku?

Chceš se zdokonalit ve španělském jazyce?

Chceš poznat nové kamarády, učitele, školu, 
lidi, zemi?

Dokážeš žít 3 měsíce bez rodičů a starých 
kamarádů? 
Dokážeš se o sebe postarat?

Nejprve musíte přesvědčit žáka

ANO!



Cíle projektu:

Multikulturní prvek
Integrace žáka do prostředí
Osobnostní rozvoj žáka
Studijní výsledky žáka



SmolSmolííkovi kovi –– TomTomášáš, Petra, Tereza, , Petra, Tereza, Petr a SimonaPetr a Simona

„Smysluplně strávené tři měsíce, plné výletů a zajímavých 
setkání, porovnávání návyků, myšlení a smyslu pro humor a 
v neposlední řadě hromadu legrace“.



Zuzana Vojáčková:

Co tato aktivita přinesla naší
rodině - naučit se žít a 
respektovat zvyky lidí jiných 
národností a žít s nimi v jednom 
bytě, uskromnit se, vstávat 
dříve a vařit snídaně pro druhé
a každý den i teplé večeře, prát 
a žehlit více prádla, nakupovat 
2x týdně místo jednou :-)… ale 
teď pozitiva - díky nim jsme 
navštívili místa,kam bychom se 
sami asi nevydali,… oba chlapce 
bereme jako naše syny 





Máme čas jak na studium z 
Čech, tak chodíme do tříd.
Do kolektivu už jsme se 

začlenily, takže v tom nevidíme 
vůbec problém.

Moc se nám tu zatím líbí a jsme 
myslím ve všem spokojené... 

Mockrát vám děkujeme a 
doufáme že se máte také dobře 

!!



Výsledky a dovednosti pro žáka:

Celkové hodnocení pozitivních zkušeností:
Poznání nových lidí, jiné země, kultury a tradic
Život v hostitelské rodině
Studijního prostředí jiné země

Osobnostní rozvoj:
Posílení nezávislosti
Rozvíjení sociální inteligence

Studijní výsledky:
Rozvinutí schopnosti samostudia
Zlepšení jazykových kompetencí
Zvýšení motivace pro další studium

Vydání Europassu



Jak to vidí účastníci mobility?



GymnGymnááziumzium
PPřříípotopotoččnníí 13371337
101 30 Praha 10101 30 Praha 10

www.gsgpraha.czwww.gsgpraha.cz

http//centros.edu.xunta.es/iesmontecastelohttp//centros.edu.xunta.es/iesmontecastelo

rudolfova@gsgpraha.czrudolfova@gsgpraha.cz


