
Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ - projekty spolupráce, č. projektu 2020-1-

KA229-077359,  název projektu FUTURERASMUS, délka projektového období 22 měsíců, trvání  od 

1.9. do 30.6. 2022 , grant 26996 EUR. Koordinátorem projektu je německá škola Emilie Wuestenfeld 

Gymnasium z Hamburku, další spolupracující školy jsou Lycee Jean-Pierre Vernant ze Sevres ve 

Francii a Pitkajarven koulu z Tampere ve Finsku.  

První koordinační schůzka partnerů se konala v únoru 2020 v Berlíně. Zúčastnilo se jí 10 

učitelů, zástupců partnerských škol. Koordinátory projektu na naší škole jsou učitelky Jana Váchová a 

Hana Dědková. Cílem schůzky bylo domluvit program projektu, harmonogram aktivit, organizační 

náležitosti projektu, specifikovat konkrétní zaměření práce partnerů a náplň společných budoucích 

setkání v jednotlivých partnerských zemích. Jednotícím tématem pro aktivity je název projektu 

FUTURERASMUS, ve kterém zpracováváme témata, týkající se  budoucnosti Evropy a života v ní. 

Podnět pro vznik názvu se stala naše společná návštěva berlínského Futuria. 

Komunikačním jazykem projektu je anglický jazyk. Díky tomu je projekt otevřen všem 

zájemcům z řad studentů naší školy. Ve školním roce 2020/21 se do něj zapojilo  21 žáků z 1. - 3. 

ročníku.  

Vzhledem k distanční výuce v převážné části školního roku 2020/21 probíhala práce na 

projektu ve formě online. Komunikace mezi našimi učiteli a žáky (pravidelná setkání, diskuze o 

připravovaných materiálech pro mezinárodní setkání se naše komunikace) se odehrávala v prostředí 

Google Classroom, v němž naši studenti běžně pracují při distanční výuce. Založili jsme učebnu pro 

celou skupinu s názvem Futurerasmus. Tento prostor je také platformou pro ukládání veškerých 

materiálů vytvořených v souvislosti s projektem.  

Díky pandemii Covid se ve školním roce 2020/2021 nemohlo cestovat a plánovaná setkání 

mezinárodních týmu se realizovala jen v online prostředí. Celkem se uskutečnila 3 virtuální setkání 

našich studentů s vrstevníky z partnerských škol s využitím prostředí ZOOM. Na společná setkání 

jsme připravovali materiály a prezentace dle dohodnutého zaměření.  

Koordinátorská německá škola založila k projektu platformu v aplikaci padlet, kam všichni 

partneři ukládají společná projektová videa, objevují se tam profily účastníků projektu. Link na 

platformu: https://padlet.com/amebus/xw6thrts853gotgy 

Reflexe našich studentů z práce na projektu 

“Do projektu Erasmu jsme se přihlásili za účelem poznávat nové lidi a země, to se nám tento rok zatím 

bohužel nepodařilo. Zapojili jsme se do projektu green cities a skrze online hovorů jsme se seznámili se 

studenty z Finska, Francie a Německa. V rámci projektu jsme natáčeli videa z různých částí Prahy, 

abychom zahraničním studentům naše město lépe přiblížili. Jsme rádi, že jsme součásti projektu a 

doufáme, že příští rok se setkáme osobně. ” 

Podzimek Jakub, Nevolková Kačka, Jindráková Anička 

“ Erasmus bych zhodnotila kladně. Na začátek musím říct, že mě samozřejmě moc mrzí, že jsme nikam 

necestovali a neviděli se s ostatními studenty jinak, než přes obrazovku našich notebooků. Každopádně 

projekt a celkový nápad mi přijde fajn. Líbí se mi, že se hodně zaměřujeme na nějaké životní prostředí a 

samozřejmě na budoucnost. Koneckonců myšlenka budoucnosti se objevuje i v samotném názvu projektu 

"Futurerasmus." Zaskočilo mě, že mnoho studentů z ostatních zemí je mladší než my, ale to určitě ničemu 

nevadí. Dokonce jsme si se všemi vytvořili skupinu na WhatsAppu, kde jsme si nějakou dobu psali. Moc 

se těším, až je všechny poznám a budeme konečně cestovat!” Dudková Veronika 



 

  


