S Erasmem+ do Wroclawi
Koncem května 2019 se čtyři naše studentky – Eliška Hrachovcová (septima), Denisa Chytilová,
Tereza Kocvrlichová a Kateřina Pacholíková (všechny ze 3. A) – zúčastnily studijního pobytu
v polském městě Wroclaw. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu
s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs
(Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie.
Cílem projektu, který nese název The European Flow – Cities at Rivers, je prostřednictvím
spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní, historické i přírodní
dědictví v oblastech, jejichž historii formovala a formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry,
Odry, Dunaje a Moravy. Květnové setkání se tematicky zaměřilo na čistotu vody ve výše zmíněných
řekách a biologickou různorodost života v těchto řekách a jejich okolí. Po čtyři měsíce studenti
prováděli v různých lokalitách měření rozličných parametrů říční vody, zjišťovali informace o
živočišných a rostlinných druzích žijících v Litovelském Pomoraví a seznamovali se např.
s technologickými postupy čištění vody.
Na mezinárodním setkání pak studentky sebrané informace představily ostatním účastníkům
v přehledné prezentaci. Na tuto část navázaly workshopy, kde se diskutovalo o možnostech ochrany
životního prostředí a stávající legislativě zajišťující ochranu chráněných krajinných oblastí. Smyslem
těchto debat bylo seznámit studenty s různými přístupy k problematice ochrany životního prostředí a
poukázat na další možnosti jejího zlepšování.
Setkání však nebylo pouze pracovní. V rámci nabitého programu měli účastníci možnost
navštívit muzeum vody Hydropolis, vratislavskou zoologickou zahradu s oceanariem Afrykarium,
prezentujícím podvodní svět afrických moří a řek, Halu století, zapsanou na seznamu UNESCO,
zpívající fontánu či Japonskou zahradu a zažili i raftové dobrodružství na řece Nyse a projížďku lodí
po řece Odře.
Projekt lze považovat za přínosný v mnoha ohledech – vedle prohlubování odborných znalostí
studenti v úzkém kontaktu s příslušníky jiných národností intenzivně posilují své komunikační
dovednosti, při ubytování v rodinách jsou nuceni spoléhat sami na sebe a ve workshopech se učí
vystupovat na veřejnosti a prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.
Erasmus+ je program EU zaměřený na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
jehož cílem je zvýšení schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora zavádění evropské
politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Více informací o
programu i náplni projektu naleznete na facebooku školy a jejích internetových stránkách školy
www.gjo.cz. Internetové stránky projektu se nacházejí na adrese www.european-flow.eu.
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