
 
 

Program Erasmus+ - příprava na (ne)setkání v Maďarsku 

 

Koncem května 2020 se čtyři studenti našeho gymnázia v doprovodu tří učitelů měli zúčastnit 

mezinárodního setkání v maďarském městě Pécs, a to v rámci programu 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. Mělo se jednat o 

závěrečné setkání celého dvouletého cyklu, z důvodu uzavření hranic v důsledku opatření přijatých 

k zamezení šíření viru COVID-19 k němu však již nedošlo.  

Květnové setkání se mělo tematicky zaměřit na udržitelnost – realizaci opatření pro šetrné 

využívání přírodních zdrojů, praktické kroky při ochraně krajiny a změny směřující ke zvýšení 

udržitelnosti. Přestože o zrušení setkání bylo rozhodnuto již v průběhu dubna, vybraní žáci dále 

pracovali na související prezentaci, kterou se chystali představit ostatním účastníkům programu a již je 

možné, spolu s prezentacemi ostatních škol, zhlédnout na internetových stránkách projektu 

https://european-flow.eu/  Za tím účelem sháněli informace o vodních elektrárnách v Litovli a okolí, 

zároveň se snažili najít podklady o rekultivaci  řeky Moravy, navštívili  lokality s příklady rekultivace 

a pořizovali fotodokumentaci.  

Dalším cílem setkání byla příprava hry vycházející námětově z populární stolní hry Dixit, 

v tomto případě však s ekologickou tematikou. Do přípravných prací byli zapojeni i další žáci školy, 

projekt měl tak již tradičně širší dopad. Zajímavé výtvarné počiny, které v rámci zadání vznikly, jsou 

obrazovou přílohou této zprávy. 

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. Cílem našeho 

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. Více informací o programu i náplni projektu naleznete na facebooku školy a jejích 

internetových stránkách www.gjo.cz. 
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