
Vzdelávacia aktivita žiakov v projekte Erasmus+ 

6. - 12. 11. 2016 

Projekt Erasmus+ sme odštartovali 6. 11. 2016 o 5:00 ráno na košickom letisku. 

Vybrali sme sa do mestečka Bakel, ktoré sa nachádza 112 km od Amsterdamu. V sprievode 

koordinátorky p. uč. Lázárovej a p. uč. Mozešovej mali to šťastie ísť Zuzana Madarasová, 

Zuzana Timkaničová a Marek Košiar. Okrem nás sa projektu zúčastnili aj partnerské školy 

z Poľska, Litvy a Portugalska. 

Päťdňový program zahŕňal nielen účasť na vyučovacích hodinách a realizáciu 

projektových aktivít, ale aj návštevu okolitých zaujímavostí, či množstvo voľnočasových 

aktivít. 

Medzinárodné podujatie otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ hostiteľskej školy 

„De Bakelaar kindcentrum“ pán Wim Goossens a vystúpenie si pre nás pripravili p. uč. 

so svojimi triedami. Keďže maskot projektu, háčkovaná ceruzka Funcil, vznikol u nás, naši 

žiaci ju predstavili, porozprávali niečo o jej vzniku, význame, ukázali jej denníček 

a vysvetlili, že Funcil si doňho zapisuje, čo prežíva, kam chodí. V každej krajine mu pribudne 

kus oblečenia alebo nejaký iný znak, ktorý je pre nich typický . 

Prvý deň sme sa dozvedeli aj niečo o školskom systéme v Holandsku, absolvovali sme 

komentovanú prehliadku školy. Žiaci sa pomaly udomácnili vo svojich triedach aj rodinách. 

Učitelia naplánovali harmonogram na celý zvyšok projektu, dohodli sa na postupe, zostavili 

kalendár návštev. 

V nasledujúcich dňoch sa žiaci aj učitelia zúčastnili vyučovania, aby tak ľahšie 

spoznali holandský vzdelávací systém, inšpirovali sa a doniesli nápady, ktoré by zaviedli 

v ideálnej škole, prípadne vo svojich materských školách. Počas vyučovania majú žiaci dve  

prestávky, ktoré využívajú na zjedenie jedla doneseného z domu a vybehanie sa na školskom 

dvore.  

Našou úlohou bolo pripraviť si prezentáciu o našej krajine, meste, škole, školskom 

systéme. Prezentovali ju v každej triede zvlášť. Keďže naši žiaci boli veľmi šikovní, objavili 

sa aj v miestnych novinách a prišlo si ich vypočuť niekoľko hostí. 

V utorok sme absolvovali prehliadku mesta Bakel, pričom mali žiaci pripravené úlohy, 

na ktoré mali hľadať cestou odpoveď. V stredu mali popoludnie stráviť so svojimi 

hosťovskými rodinami. 

Žiaci aj učitelia osobitne diskutovali o školských systémoch v jednotlivých krajinách. 

Spísali „TIPS and TOPS“, teda, čo sa nám v holandskom školskom systéme páči a čo máme 

lepšie my. Každá skupina to prezentovala na konferencii za účasti žiackeho parlamentu.  

Vo štvrtok sa konal „Creative day“. Každá skupina si pripravila niečo kreatívne 

pre domácich žiakov. Tí chodili z triedy do triedy a plnili úlohy. Večer prišli do školy všetky 

deti (zahraničné a aj tie, ktoré ich ubytovali) spolu so svojimi rodičmi. Recepcia trvala 

do neskorých večerných hodín.  

Žiaci, ktorí túto príležitosť dostali, si to užili, nazbierali veľa skúseností. Čaká ich ešte 

veľa úloh, ale zážitky im už nik nezoberie. Spoznávanie iných kultúr, spoliehať sa na svoje 

schopnosti pri dorozumievaní, zistenie, že všetci ľudia majú podobné problémy a starosti, 

vedie ku tolerancii k iným národom.  


