Zahraniční studenti na Gymnáziu Jana Opletala
Poslední lednový týden navštívilo Gymnázium Jana Opletala 16 zahraničních studentů v doprovodu
12 vyučujících. Zavítali k nám v rámci programu Erasmus+ z partnerských škol ve městech 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.
Lednové setkání se tematicky zaměřilo na umělecké zpodobení života kolem těchto řek.
V průběhu celého roku studenti pořizovali fotografie proměňující se krajiny kolem řek v různých
ročních obdobích. Současně všichni účastníci nacvičovali lidové písně jiných národů zapojených do
projektu.
Vrcholem pracovní části setkání pak byla výstava zmíněných fotografií v aule gymnázia,
spojená s vyhlášením nejlepšího snímku, a společné hudební a pěvecké vystoupení, které zahraniční
studenti předvedli za podpory pěveckého sboru Palora. Vystavené fotografie a záznam celého
vystoupení je možné zhlédnout na stránkách www.gjo.cz.
V další části programu se zahraniční studenti seznamovali s dějinami České republiky a
reáliemi života v naší zemi. V kapli sv. Jiří v Litovli je přivítal starosta Litovle pan Viktor Kohout,
následně si prohlédli nejvýznamnější památky Litovle a Olomouce, v dalších dnech pak navštívili
papírnu ve Velkých Losinách, Javoříčské jeskyně, výrobní prostory litovelského pivovaru nebo fort
XIII v Olomouci na Nové ulici.
Setkání v Litovli opět ukázalo, že tato forma mezinárodní spolupráce je velmi významným
doplňkem tradičního způsobu vzdělávání. Čeští studenti museli nejen intenzivně komunikovat
v anglickém jazyce, ale rozvíjeli i další kompetence, které patří k základní výbavě středoškolského
studenta. Na celý týden se z nich stali hostitelé, průvodci, tlumočníci a partneři v komunikaci. Ze
zkušeností, které touto cestou získali, mohou čerpat během dalšího studia i v běžném životě.
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 www.gjo.cz.
Internetové stránky projektu se nacházejí na adrese www.european-flow.eu.
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