Výměnný pobyt studentů ve Frankfurtu v rámci projektu „Německá velkoměstavčera a dnes“ (14.9.-21.9. 2013)
Název projektu: Europäische Groβstädte – gestern und heute (Německá velkoměsta-včera a dnes)
Zúčastněné školy:

Friedrich-Ebert-Gymnasium (Mühlheim am Main u Frankfurtu)
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Cíl projektu: Cílem projektu je osobní poznání německých a českých studentů, které umožní přístup k dané kultuře
partnerských zemí. Díky pobytu v rodinách a návštěvě rozličných míst každodenního života a místních institucí přispívá
takto osobní kontakt rovněž k jazykovému rozvoji v německém jazyce. Pomocí společného pracovního tématu
„Evropská velkoměsta – včera a dnes“ se rozšíří povědomí o kulturní rozmanitosti, zahrnující jak odlišnosti, zvláštnosti,
tak samozřejmě společné rysy, které se vzhledem k provázanosti historických událostí dodnes prolínají do mnoha
oblastí.
Fáze projektu: květen-září 2013 – plánovací fáze (první setkání německých a českých kolegyň v Praze, emailová
komunikace apod.)
14.9.-21.9. 2013 – pobyt českých studentů v Mühlheimu am Main a Frankfurtu
15.2.-22.2. 2014 – pobyt německých studentů v Praze
Program pobytu českých studentů v Mühlheimu a Frankfurtu:
Sobota: příjezd, ubytování v rodinách
Neděle: seznámení se s hostitelskou rodinou, volný čas s rodinami, 19:30 společná večeře-typicky Hesensky
Pondělí: 8:00 - seznámení se s paní zástupkyní gymnázia a prohlídka školy; Frankfurt-moderní evropské město, odjezd
z Mühlheimu v 9:00, návštěva německé burzy s přednáškou, Maintower – prohlídka technického zázemí budovy a
vyhlídka, pauza v Schillerpark, návštěva univerzity a přednáška o vzniku a působení Fritz Bauer-Instiutu na univerzitě a
prohlídka Wollheim - memoriálu, konec společného programu v 17:00; volný čas studentů ve Frankfurtu
Úterý: Frankfurt-město s historií, odjezd z Mühlheimu v 9:00, prohlídka centra města (Hauptwache, Paulskirche,
Frankfurter Dom), prohlídka Goetheho domu s průvodcem, po obědové pauze návštěva židovského muzea –
s průvodcem, konec programu v 17:00, poté volnočasové aktivity studentů
Středa: Wiesbaden-hl.město Hessenu (odjezd v 9:00), Hessischer Landtag-debata s poslancem Rothem, pauza, staré
město interaktivně – soutěž (studenti mají zjistit co nejvíce informací o městě na základě rozhovorů s místními
obyvateli), konec společného programu v 16:00, poté volnočasové aktivity studentů
Čtvrtek: Heidelberg – prohlídka zámku (s průvodcem) a rodného domu Friedricha Eberta, univerzita, odjezd 8:30
z Mühlheimu, příjezd 19:00
Pátek: skupinová práce k pořádanému výměnnému pobytu-vytvoření plakátů, prezentace fotek/videí, prezentace
studentů pro projektový den před návštěvníky projektového dne, procházka skrz Mühlheim, večer společná večeře ve
Frankfurtu
Sobota: Odjezd do Prahy
Seznam účastníků: Barbora Solilová (3.C), Michaela Procházková (3.C), Anna Jiřičková (3.C), Anna Kotěšovcová (3.A),
Aleš Kotrbatý (3.C), Kateřina Sadilová (4.C), Sabina Karbusická (3.C), Tereza Šollová (4.C), Jakub Kelbich (3.C)
Učitelé Mgr. Dominika Pelikánová, Mgr. Renata Zajícová

