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Co je Comenius?

Comenius je významnou součástí evropského Programu celoživotního učení, jehož 
administrativou je v České republice pověřen Dům zahraničních služeb. Comenius je 
zaměřen na oblast školního vzdělávání. Zapojit se do něj mohou žáci a pedagogičtí 
i jiní zaměstnanci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, dále také budoucí učitelé z řad studentů a 
absolventů pedagogických fakult a jako realizátoři projektů také zřizovatelé škol z řad 
obcí a krajů. Cílem programu Comenius je rozvíjet spolupráci, porozumění, získává-
ní zkušeností napříč Evropou a, jak název naznačuje, přiblížit všem zapojeným školu 
hravou formou. Mladým lidem tak pomáhá se osamostatnit a získat v evropském 
prostředí základní životní i profesní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní 
rozvoj, budoucí zaměstnání a aktivní evropské občanství.

Grantovými prostředky podporuje program Comenius mezinárodní spolupráci ma-
teřských, základních i středních škol, na regionální úrovni pak spolupráci jejich zři-
zovatelů. Dále nabízí žákům starším 15 let možnost studia na zahraniční škole, bu-
doucím učitelům praktické stáže na zahraničních školách v délce až jednoho školního 
roku a pracovníkům ve vzdělávání účast na krátkodobých stážích, kurzech, seminářích 
nebo konferencích v zahraničí.

Cílové skupiny podprogramu Comenius:
•	 školy zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT;
•	 děti, žáci a studenti od mateřských po střední školy; 
•	 učitelé, budoucí učitelé a další pracovníci ve školním vzdělávání;
•	 osoby a instituce zodpovědné za organizaci a poskytování vzdělání na místní, re-

gionální a národní úrovni;
•	 vysoké školy, které vzdělávají budoucí učitele;
•	 další instituce a organizace navázané na školní vzdělávání na regionální úrovni

Aktivity	podprogramu	Comenius
•	 Partnerství	 Comenius	 Regio je zaměřeno na podporu bilaterální mezinárodní 

spolupráce na úrovni regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělá-
vání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat a vyměňovat si 
zkušenosti k danému tématu. Cílem partnerství je zlepšení systémů, řízení a vzdě-

lávacích možností v oblasti školního vzdělávání. O grant mohou v České republi-
ce žádat obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální 
úrovni. Dále musí být do partnerství zapojena minimálně jedna škola a jedna další 
organizace s vazbou na školní vzdělávání v daném regionu (knihovna, sdružení 
mládeže, sportovní klub atp.). Cílovou skupinou jsou instituce a osoby zodpověd-
né za řízení a podporu školního vzdělávání v regionu, ředitelé škol, učitelé a pra-
covníci dalších institucí zapojených do partnerství.

•	 Partnerství	 škol	 (multilaterální	nebo	bilaterální). Mateřské, základní, a střední 
školy (včetně škol speciálních, uměleckých a odborných) zařazené v Rejstříku škol 
a školských zařízení MŠMT mohou požádat o grant na realizaci mezinárodního 
projektu. Tato aktivita umožňuje žákům, studentům a učitelům z různých zemí 
zpracovávat společně zajímavá témata související se životem v jednotlivých part-
nerských zemích a s výukou na daném typu škol. Cílem je rozvoj osobnosti, jazy-
kových dovedností a klíčových kompetencí všech účastníků projektu.

•	 Individuální	mobilita	 žáků umožňuje žákům nebo studentům starším patnácti 
let studovat po dobu tří až deseti měsíců na zahraniční škole. Podmínkou pro 
zapojení do této aktivity je, aby vysílající i hostitelská škola byly součástí stejného 
běžícího nebo již ukončeného projektu Partnerství škol. Individuální mobilita žáků 
je v České republice realizována od roku 2010 a zájem o ni stále roste.

•	 Asistentský	pobyt	Comenius.	Cílovou skupinou této aktivity jsou studenti a absol-
venti vysokých a vyšších odborných škol s pedagogickým zaměřením. Umožňuje 
jim působit tří až deseti měsíců na zahraniční škole, získat praktické dovednosti 
ve výuce, zlepšit si jazykové dovednosti a seznámit se s prostředím jiné evropské 
země a jejího systému vzdělávání.

•	 Hostitelské	instituce. Mateřské, základní a střední školy zařazené v Rejstříku škol 
a školských zařízení MŠMT mohou požádat o umístění zahraničního asistenta, bu-
doucího učitele libovolného předmětu, a stát se tak hostitelskou institucí. Cílem 
aktivity je obohatit výuku na českých školách o nové metody, zlepšit jazykové do-
vednosti žáků a přidat výuce evropský rozměr. 

•	 Další	 vzdělávání	pedagogických	pracovníků umožňuje pracovníkům ve školství 
účastnit se kurzů, konferencí a stáží v zahraničí. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu 
jsou učitelé, ředitelé a další pracovníci škol, inspektoři, pracovníci úřadů působí-
cích v oblasti školního vzdělávání, nezaměstnaní učitelé nebo učitelé vracející se 
po určité době k profesi.
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Pečeť kvality Comenius 2012

Dům zahraničních služeb / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vy-
hlásila II. ročník ocenění pro úspěšné účastníky programu Comenius. Pečeť kvality 
Comenius 2012 byla udílena napříč všemi aktivitami programu Comenius, ocenění 
tedy mohli získat jak jednotlivci, tak i instituce.

Kdo	mohl	ocenění	získat?
•	 školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol
•	 školy, které vyslaly své žáky do zahraničí v rámci Individuální mobility žáků
•	 studenti a absolventi pedagogických oborů, kteří vyjeli na Asistentský pobyt
•	 školy, které hostily zahraničního asistenta
•	 pracovníci ve školství, kteří vycestovali na vzdělávací akci do zahraničí

Nominace na Pečeť kvality Comenius 2012 proběhly na základě hodnocení závěreč-
ných zpráv obdržených do konce října 2012. Ocenění byli vybráni podle následujících 
kritérií:

Partnerství	škol
•	 dosažení cílů a kvalita realizace projektových aktivit naplánovaných v žádosti
•	 kvalita zpracování výstupů projektu
•	 využití ICT nástrojů pro spolupráci na dálku
•	 zařazení projektové práce do běžné školní výuky
•	 míra zapojení učitelského sboru do projektové činnosti a žáků do projektových 

setkání
•	 veřejná prezentace projektu a jeho výstupů
•	 udržitelnost výsledků projektu v budoucím běžném chodu školy

Individuální	mobilita	žáků
•	 kvalita studijního programu žáků na zahraniční škole včetně mimoškolních aktivit
•	 přínos jednotlivým žákům, učitelům a zúčastněným školám
•	 výsledky ve vztahu k rozvoji budoucí spolupráce zapojených škol

Asistentský	pobyt	a	Hostitelské	instituce
•	 zapojení asistenta do výuky i mimoškolních aktivit školy
•	 účast asistenta na mezinárodní spolupráci škol
•	 prezentace vlastní země původu jako forma mezikulturní výchovy

Další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků
•	 přínos vzdělávací akce uplatnitelný ve vlastní práci v české škole
•	 sdílení získaných zkušeností s kolegy
•	 přispění k obohacení výuky na české škole o evropský rozměr

Pečeť kvality Comenius 2012 byla slavnostně předána na Konferenci Comenius 
30. října 2012 v Kaiserštejnském paláci a na Valorizační konferenci Programu celo-
životního učení 28. listopadu 2012 v hotelu Pyramida.
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Oceněné	projekty	a	osobnosti

Partnerství	škol
•	 Obchodní akademie Karviná, s. r. o., koordinátor Martin Frolík, projekt „Seven 

Wonders of Culture“
•	 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, koordinátorka Miroslava 

Pavlínková, projekt „Comprendre l‘évolution de l‘Europe, son histoire et son iden-
tité à travers le cinéma“

•	 Základní škola Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, koordinátorka Mile-
na Dvořáková, projekt „Let´s play with fairy tales“

•	 Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov, koordinátorka Ivana 
Bártlová, projekt „Earth needs no dirt!“

•	 Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace, ko-
ordinátorka Tereza Liptáková, projekt „Name the game“

•	 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o., koordinátorka Ute Schleiff, projekt „So 
lebt Pavel in Prag und Susanne in Zwickau -Lebensverhältnisse, Lebensentwürfe 
von Kindern und Jugendlichen in Tschechien und Deutschland“

Individuální	mobilita	žáků
•	 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 – koordinátorka Irena Rudolfová

Asistentský	pobyt
•	 Kristýna Jakešová - Lycée Professionel Marcel Dassault, Mérignac, Francie
•	 Lenka Rýdlová - École Publique Spécialisée „Le Château“, Nice, Francie
•	 Martina Reichmanová - Cathays High School, Cardiff, Velká Británie

Hostitelské	instituce
•	 Základní škola Mariánské náměstí 41, Uherský Brod, koordinátorka Jitka Hudeč-

ková

Další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků
•	 Martina Šťastná, Základní škola Mnichovická 62, Kolín V.

Pečeť kvality Comenius 2012
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Partnerství škol

Obchodní akademie Karviná, s.r.o.
Leonovova 1795, Karviná

Koordinátor: Martin Frolík

Partnerské země: Turecko, Francie, Španělsko, Finsko

Projekt nazvaný „Seven wonders of culture“ se zabýval sedmi odlišnými odvětvími 
kultury, jakož i sedmi různými tématy lidských práv nebo evropských záležitostí. 

Koordinátorem projektu byla Obchodní akademie Karviná, s.r.o a celá spolupráce 
probíhala mezi partnerskými školami z České republiky, Turecka (Antalya), Španělska 
(Fiňana), Francie (St.Philbert) a Finska (Salo).

Kulturní části projektu tvořily:
1.hudba, 2.divadlo, 3.tanec, 4.malířství, 5.sochařství, 6.literatura a 7.fotografie. 

Témata komunikace ve workshopech během projektových setkání pak nesla názvy:

a) Barevný svět (boj proti rasismu)
b) Chci se přidat! (sociální vyloučení)
c) Kluk nebo holka? (rovné příležitosti)
d) V jiném světě? (handicapované osoby)
e) Žádná práce, žádné peníze (nezaměstnanost)
f) Časové hodiny (mladí lidé x starší generace)
g) Mládež společně! (mladí lidé ve společné Evropě). 

Během dvouletého období projektu se studenti a vyučující partnerských škol sešli na 
sedmi projektových setkáních - turecká, česká a finská škola uspořádaly po jednom 
setkání, francouzská a španělská pak po dvou. Každé z těchto setkání bylo zaměřeno 
na jedno odvětví kultury a jedno diskuzní téma. V období mezi jednotlivými setká-
ními pak účastníci projektu spolu komunikovali prostřednictvím různých prostředků 
ICT – emailu, Skype, facebooku, chatu a video-konference a byla rovněž vytvořena 
webová stránka projektu a wikispaces.

Projekt „Seven wonders of culture“ využíval různé typy spolupráce - společná před-
stavení, diskuzní workshopy, soutěže, dvoustrannou i vícestrannou komunikaci pro-
střednictvím moderních nástrojů ICT a zahrnoval rovněž neformální učení prostřed-
nictvím kulturních vystoupení a účasti studentů na workshopech zaměřených na 
vysoce důležitá sociální, lidsko-právní a evropská témata.

Workshop ve Španělsku

Český tým ve Španělsku

Seven wonders of culture
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Studenti partnerských škol se během jednotlivých setkání zapojili do všech sedmi 
naplánovaných kulturních témat – v Turecku nacvičovali tradiční lidové tance, ve 
Francii předvedli společné divadelní představení – úryvek ze Shakespearova díla Sen 
noci svatojánské, ve Španělsku připravili výstavu fotografií o obvyklých pracích svých 
prarodičů a sami si také některé typické práce vyzkoušeli, ve Finsku vytvořili malířská 
díla, v České republice se nejen věnovali hudbě, ale také uspořádali Den národní ku-
chyně apod. 

Diskuzním workshopům uspořádaným během partnerských setkání vždy předcházela 
ve všech školách tematická příprava, zpracování dotazníků a vytvoření prezentací.

Výstupy projektu „Seven wonders of culture“ pak zahrnují například tři publikace 
o projektu vytvořené českou, tureckou a španělskou školou, malířská díla vystavená 
ve finské partnerské škole, keramické předměty vytvořené studenty a umístěné ve 
španělské škole, knihu receptů tradičních jídel partnerských zemí, foto-prezentace, 
sadu dotazníků pro diskuzní workshopy a mnohé další.

Spolupráce partnerských škol bude určitě pokračovat i v budoucnu, ať už v rámci 
evropských programů nebo na základě vzájemné domluvy. Projekt „Seven wonders 
of culture“ byl určitě velkým přínosem pro všechny jeho účastníky, školy, rodiče i ve-
řejnost a nápady a výstupy z tohoto projektu bude možno využít i v budoucnu.

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-CZ1-
-COM06-03723
www.llp-sevenwonders.eu

Malování ve Finsku

Taneční workshop
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Projekt HISTORIE A IDENTITA EVROPY REFLEKTOVANÁ EVROPSKOU KINEMATOGRAFIÍ 
byl již třetím projektem Partnerství škol, do kterého se Matiční gymnázium, Ostra-
va, p. o. zapojilo. Tentokrát spolupracovalo s francouzským gymnáziem z pařížského 
předměstí Serris, italským klasickým gymnáziem z Altamury a španělským gymná-
ziem  z Castellón de La Plana. Ústřední téma hledání evropské identity na základě 
vývoje a historických událostí evropského kontinentu předpokládalo aktivní zapojení 
mladých lidí čtyř zemí. Na první pracovní schůzce u francouzského koordinátora se-
stavili projektoví partneři seznam stěžejních děl evropské kinematografie s důrazem 
na filmovou produkci zúčastněných zemí. Některé filmy zhlédly projektové skupiny 
společně, jiné samostatně v době mezi projektovými schůzkami. Během pracovních 
seminářů bylo nesmírně zajímavé pozorovat zpočátku velmi rozdílnou argumentaci 
francouzských, italských, českých a španělských gymnazistů, občas i ostré rozepře, 
pak postupné tříbení názorů, které vyústilo ve společné závěry, jež se gymnazisté 
pokoušeli formulovat nejen ústně, ale i v písemné formě ve francouzštině, pracovním 
jazyce projektu, nebo v angličtině, která byla některým z nich bližší. Ostrá diskuze se 
rozpoutala na příklad po projekci italského filmu „Vincere“ pojednávajícím o mládí 
Benita Mussolliniho a jeho cestě k moci, protože italští gymnazisté nevnímali Mu-
ssolliniho osobnost tak černobíle jako jejich zahraniční partneři. Během pracovního 
semináře, jehož východiskem byl německý film „Životy těch druhých“, to byli čeští 
gymnazisté, kteří měli mnohem více informací o praktikách tajné státní policie v ze-
mích bývalého východního bloku, a proto připravili pro své kolegy pracovní listy s vý-
chozími otázkami pro diskuzi. Pracovní semináře tak byly skutečným interkulturním 
dialogem mladých Evropanů.

Matiční gymnázium hostilo v Ostravě zahraniční profesory a studenty během dvou 
pracovních schůzek. V září 2011 byly na programu zajímavé akce filmového festivalu 
OSTRAVA KAMERA OKO, jako na příklad filmové projekce v industriálním prostoru 
Dolních Vítkovic, soutěžní přehlídka studentských krátkometrážních filmů s odbor-
ným výkladem mladého ředitele festivalu Jakuba Felcmana nebo noční procházka 
architektonicky unikátní ostravskou čtvrtí Poruba s filmovými projekcemi na fasády 
obytných domů.

Partnerství škol

Comprendre l’évolution de l’Europe, son histoire 
et son identité à travers le cinéma

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Dr. Šmerala 25, Ostrava

Koordinátorka: Miroslava Pavlínková

Partnerské země: Francie, Itálie, Španělsko

Pracovní seminář řídí Kateřina Malá, „spiritus agens“ projektu.

Scéna z natočeného dokumentu MEMENTO
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„Paris au cinéma“ byl pracovní název velmi zábavné aktivity připravené francouzskou 
koordinátorkou na poslední projektové setkání. Gymnazisté čtyř zemí procházeli Pa-
říží a zastavovali se na místech, kde se odehrávaly scény známých filmů, které se 
studenti s větším či menším úspěchem pokoušeli zahrát.

Zcela nové kompetence získali studenti zapojení do přípravy a realizace krátkomet-
rážního filmu. Většina z nich neměla žádné zkušenosti s tvorbou scénáře, s vlastním 
natáčením, střihem a dalšími procesy výroby filmu. Pro koordinátory projektu i divá-
ky přehlídky zhotovených krátkometrážních snímků bylo velkým překvapením, jak 
profesionálně se gymnazisté s daným úkolem vypořádali.

Pracovní skupina Matičního gymnázia natočila snímek „MEMENTO“, jehož tématem 
je záchrana 669 židovských dětí z předválečného Československa Sirem Nicholasem 
Wintonem, mezi kterými byl i ostravský rodák, později významný filmový režisér 
a producent, Karel Reisz. Ostravským studentům se podařilo kontaktovat další z „Win-
tonových dětí“, Lady Milenu Grenfell-Baines, se kterou natočili improvizovaný roz-
hovor. Ústřední téma dokumentu bylo obohaceno úryvky zpráv z regionálního tisku 
z roku 1939. Průvodní slovo v krátkometrážním studentském filmu má známý filmový 
a divadelní herec Norbert Lichý, absolvent Matičního gymnázia, který filmu poskytl 
i originální hudební podklad. Poslední slova, která zazní v dokumentu „MEMENTO“, 
jsou vpravdě symbolická: „Zlo a nenávist nezmizí, ony jen někde tiše dřímají.“

Dokument „MEMENTO“ má trvalé využití při výuce společenskovědních předmětů 
i při aktuálních příležitostech, jakou bylo na příklad slavnostní otevření jubilejního 
školního roku 115. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě v září letošního roku.

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-FR1-
-COM06-14327
www.mgo.cz

Symbolické uzavření projektu na pařížském Pont des arts v květnu 2012
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Partnerství škol 

Let’s play with fairy tales

Základní škola Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace
Sjednocení 650, Studénka

Koordinátorka: Milena Dvořáková

Partnerské země: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko

Projekt „Hrajeme si s pohádkami“ byl zaměřen na hledání a nacházení nových cest 
rozvoje komunikace u dětí s mentálním postižením. Jeho přínosem byla podpora 
a aktivace zážitků a osobní zkušenosti z pohádkového děje. Zlepšení a zkvalitnění ko-
munikace se učitelé snažili dosáhnout sociální interakcí dětí, hraním rolí, dramatizací, 
imitačními hrami, hrou na jednoduché hudební nástroje, kreslením a modelováním. 
Projekt umožnil dětem setkávání při společných činnostech a navazování společné 
řeči.  Někdy také beze slov. Pohádky se děti naučily  prezentovat  různými způsoby 
- nacvičily ji jako divadelní představení, loutkové divadlo, zpěvohru a také jako pan-
tomimu.  Ze všech forem představení byly vytvořeny záznamy na DVD a ty si školy 
vzájemně vyměnily. Tímto způsobem děti poznaly nové pohádky a nové přátele. Na 
společných projektových setkáních zahrála každá partnerská země svou pohádku. Na 
závěrečném projektovém setkání si zahrály všechny partnerské země společnou po-
hádku „O perníkové chaloupce“. Výsledným společným dílem projektu je pohádková 
kniha – „Pohádka mého života“, která obsahuje šest pohádek. Pět z jednotlivých zemí 
a šestá je společná „O perníkové chaloupce“. Pedagogové zapojených škol také vytvořili 
metodické příručky. V první z nich „Jak jsme hráli divadlo“ byl zpracován postup nácvi-
ku, specifika, úskalí a učitelé při jejím vytváření vycházeli především z osobních zkuše-
ností při nácviku. Druhá metodická příručka je zaměřená na rozvoj komunikace mentál-
ně postižených dětí alternativními metodami, ve které jsou popsány metody sociálního 
čtení, znaková řeč, piktogramy a VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). 

“Pohádka je prostředkem hledání a nacházení přiměřené formy při vyjadřování ka-
ždého dítěte. Aktivním vnímáním pohádkového děje a tvorbou přátelských vztahů 
s dětmi z cizích zemí se učitelé snažili dosáhnout různých forem a způsobů komuni-
kace. Každý národ má své tradiční pohádky, ale hlavní myšlenky pohádek jsou stejné. 
Chceme-li, aby děti pochopily, že lidé jsou si všude na světě rovni, tak musí pochopit, 
že jejich dobré vztahy jsou závislé na jejich dobré vzájemné komunikaci.”

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-SK1-
-COM06-01537
www.zs-slunecnice.cz

Projektové setkání v České republice

Školní akce „Hrajeme pohádky s chlapci a děvčátky“
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Partnerství škol

Earth needs no dirt!

Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov
Hradská 894, Humpolec

Koordinátorka: Ivana Bártlová

Partnerské země: Turecko, Španělsko, Itálie, Polsko

Základní škola Humpolec realizovala v letech 2010 – 2012 multilaterální projekt Come-
nius s názvem EARTH NEEDS NO DIRT. Spolupracovala na něm se základními školami 
ze Španělska /Zaragoza/, Itálie /Correggio/, Polska /Tychy/ a Turecka /Karataš/.

Projekt byl určen žákům ve věkovém rozmezí od 9 do 12 let. Cílem bylo pozvednutí je-
jich ekologického povědomí a cítění. Učitelé a žáci zjišťovali míru znečištění životního 
prostředí, seznamovali se se způsoby možného řešení některých problémů a také se 
sami aktivně zapojovali do kampaně za ekologičtější chování svých vrstevníků.

Během práce na společných úkolech se vzájemně poznávali. Měli možnost dozvědět 
se více o kulturní diversitě Evropy a začali se o nové kultury více zajímat. Společná 
práce podporovala používání anglického jazyka a přirozeně vedla ke zlepšení jazyko-
vých dovedností zúčastněných studentů i pedagogů. 

Do vyučování se včlenilo častější používání ICT prostředků. Jako platformu pro spolu-
práci bylo zvoleno prostředí Twinspace, kde je možno ve zveřejněné části shlédnout 
veškeré výstupy projektové spolupráce: http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p34717. Další informace jsou k dispozici i na webových stránkách školy www.zshrad-
ska.cz. Finálním produktem projektu je závěrečné DVD, které shrnuje nejdůležitější 
aktivity. Díky tomu, že projekt běžel zároveň i jako eTwinning projekt, získal certifikát 
kvality v ČR a rovněž v Itálii.

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-TR1-
-COM06-13728
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=11484783

Výroba recyklovaného papíru

Chatování se zahraničními žáky

Projektové hry v Turecku
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Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace
Dělnická 17 B, Olomouc

Koordinátorka: Tereza Liptáková

Partnerské země: Belgie (2x), Rumunsko (2x), Německo, Finsko

Partnerství škol

Name the game

Projekt „Name the Game“ byl zaměřený na vytvoření čtyř her pro děti předškolního 
věku. Prostřednictvím těchto her jsme chtěli děti upozornit na jejich prostředí a na 
to, jak jej jejich aktivity mohou ovlivňovat. Zaměřili jsme se i na používání nových 
technologií, zlepšení sociálních dovedností, rozvíjení komunikačních schopností a na 
pozitivní přístup k srovnávání bez odsuzování. Důležitým cílem bylo uvědomit si ev-
ropské kulturní a jazykové rozmanitosti a učit se komunikovat v angličtině.

Na začátku projektu vytvořila každá škola svého projektového maskota. Jelikož se děti 
nemohly, s ohledem na svůj věk, účastnit projektových setkání, byly reprezentovány 
těmito maskoty, kteří jim pověděli o všem, co dělali a viděli během setkání v partner-
ských školách a zemích. Během čtyř projektových setkání bylo vždy natočeno divadlo 
s maskoty na různá témata (Seznámení a představení, Čísla 1-10, Barvy, Známá pís-
nička). Divadla se stala velmi důležitou součástí projektu a byla mezi dětmi ze všech 
partnerských škol oblíbená.

Důležitou součástí projektu bylo uspořádání dvou akcí „Evropská noc her“, které byly 
společně organizovány pro děti a jejich rodiče ve všech partnerských institucích. Děti 
hrály vytvořené hry a komunikovaly spolu prostřednictvím programu Skype. Byl to 
okamžik dětí, kdy se mohly vidět se svými zahraničními kamarády.

Celé dva roky trvání projektu pro nás byly velmi přínosné. Navázali jsme cenná přá-
telství napříč Evropou. Naučili jsme se komunikovat efektivně mezi sebou, pracovat 
kreativně a využívat vice moderní technologie. 

Díky různým projektovým aktivitám se naše mateřská škola dostala do širšího po-
vědomí veřejnosti. V projektu bylo zapojeno sedm partnerských škol z těchto zemí: 
Česká republika, Belgie, Finsko, Německo a Rumunsko.

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-BE3-
-COM06-02405
http://namethegame1.wordpress.com/

První evropská noc her

Projektové hry



Ukázka z obrazové kniny

Prezentace obrázků do knihy 2928

Partnerství škol

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.
Hornoměcholupská 873, Praha 10

Koordinátorka: Ute Schleiff

Partnerské země: Německo

Cílem projektu bylo, aby žáci získali zkušenosti s interkulturní výchovou a pochopili 
její význam. Celý projekt byl rozdělen do dvou velkých částí: tvorba obrazové knihy 
a tvorba metodického portfolia. V obrazové knize žáci zachytili shody a rozdíly života 
českého a německého dítěte předškolního věku. Metodické portfolio shromažďuje 
materiály, které lze použít při práci s knihou v mateřských školách, volnočasových 
zařízeních i v rodině. Projekt byl úzce propojen se studijním zaměřením obou škol. 
Na začátku spolupráce žáci zvolili témata, kterými se chtěli zabývat, např. volný čas, 
zvyky a tradice, hra a hračky, vybavení mateřské školy. Při projektovém dnu v obou 
školách zdokumentovali život dětí ve svém městě z pohledu uvedených témat a získa-
né poznatky si vzájemně vyměnili. Tím byl určen obsah připravované knihy. V prvním 
roce projektu se uskutečnil pracovní pobyt dvaceti českých účastníků ve Zwickau. Zde 
se společně se svými německými kolegy seznámili s různými výtvarnými technikami, 
které využili při tvorbě obrazových knih. Na každé dvojstraně ztvárnili jedno ze zvole-
ných témat. Byly vytvořeny čtyři verze knihy, z nichž jedna byla vybrána k tisku. Druhý 
rok projektu byl věnován tvorbě metodického portfolia. Pracovní setkání se tentokrát 
uskutečnilo v Praze. Formou skupinové práce žáci vytvořili různé didaktické a me-
todické postupy, jak s obrazovou knihou pracovat. Práce nebyla pouze teoretická, 
ale žáci si také vytvořené metodické postupy vyzkoušeli přímo v praxi při návštěvě 
mateřských škol. Videozáznamy z těchto výstupů lze najít na DVD společně s dalšími 
materiály (písně, příběhy, přípravy na denní činnosti, slovníčky) v české i německé 
verzi. Knihu včetně DVD lze objednat u partnerské školy. V projektu měli žáci možnost 
se intenzivně seznámit s rozdíly a shodami v kulturním, společenském, institucionálním 
a edukačním prostředí obou zemí. Zdokonalili se také v používání cizího jazyka v běžné 
komunikaci a prohloubili si své komunikativní kompetence.

Webové stránky projektu:
www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-DE3-
-COM07-10861
www.spgs-futurum.cz

So lebt Pavel in Prag und Susanne in Zwickau - 
Lebensverhältnisse, Lebensentwürfe von Kindern 
und Jugendlichen in Tschechien und Deutschland



Individuální mobilita žáků

3130



Zuzana Nováková, Petra Fejfarová a  Klára Vojáčková 
ve vestibulu partnerské školy v Monte Castelo

Setkání hostitelských rodin ve Španělsku Xosé na hokeji
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Individuální mobilita žáků

Gymnázium Přípotoční
Přípotoční 1337, Praha 10

Koordinátorka: Irena Rudolfová

Partnerská škola: IES Monte Castelo, Burela, Španělsko

S  partnerskou školou ve Španělsku spolupracuje pražské gymnázium již více než 
deset let. V rámci každoročních studentských výměn se realizovaly díky programu 
Comenius tři jazykové projekty Partnerství škol. Dlouhodobá spolupráce dodala obě-
ma školám vzájemnou důvěru, odpovědnost, zkušenosti, poznání a přátelství.

V návaznosti na předchozí spolupráci se školy rozhodly obohatit projektovou práci 
o reciproční výměny žáků v rámci Individuální mobility žáků. Program umožnil  třem 
žákyním české střední školy studovat tři měsíce na partnerské škole I.E.S. Monte Cas-
telo ve Španělsku.

Velkou motivací je pro školu umožnit žákům studium v zahraničí, také se snaží dále 
prohlubovat mezinárodní spolupráci škol v kurikulární oblasti a v neposlední řadě vní-
má výměnu žáků ve svém studijnímu programu jako prestižní záležitost při vytváření 
pozitivního obrazu školy v komunitě rodičů i široké veřejnosti.
 
Tato iniciativa podporuje poznání a využívání vzdělávacích systémů s cílem využít 
možností uznání části studia absolvovaného na partnerské škole v souladu s individu-
álním studijním plánem, který byl pro vybrané studenty vytvořen v součinnosti obou 
škol. Sestavení studijní smlouvy představovalo jednu z nejnáročnějších fází spoluprá-
ce. Zejména bylo nutné zohlednit rozdílnost v kurikulární oblasti a koncepci výuky, 
nároky na výstupy v partnerské škole, jazykové kompetence žáků ke studiu předmětů 
s vyučujícím jazykem hostitelské školy, organizační zajištění studia žáka, jeho začleně-
ní do různých skupin s ohledem na cíle smlouvy a ku prospěchu žáka. Studijní plány 
obsahovaly také individuální projekty žáků zaměřené na multikulturní poznání hos-
titelské země. V programu je pro školu stěžejní integrace žáků do prostředí. Proto 
jsou začleňováni do různých školních i mimoškolních aktivit - sportovních, kulturních, 
uměleckých či cestovatelských. Svou účastí na akcích napříč studijními skupinami se 
jim maximálně rozšířuje komunita kamarádů. Multikulturní prvek programu je ne-
méně důležitý. Hostitelské rodiny jsou školou vnímány jako hlavní pilíř při poznávání 
kultury, zvyků a tradic země. 

Při hodnocení mobility žáky se mezi pozitivními zkušenostmi objevuje zlepšení v ci-
zím jazyce, poznání nových lidí, kultury a studijního prostředí, hostitelská rodina. 
Největším přínosem pro žáka je jeho osobnostní rozvoj, zejména posílení samostat-
nosti, zodpovědnosti k sobě i druhým, rozvíjení sociální inteligence. Učitelé zapojení 
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do programu pozitivně hodnotí svou účast s ohledem na zlepšení svých jazykových 
kompetencí, rozvíjení nových motivačních metod při výuce, posílení mezipředměto-
vé spolupráce a týmového ducha. Přínosná je reflexe výsledků v kurikulární oblasti 
vzdělání v kontextu mezinárodní spolupráce.

Úspěšně realizovaný program je dílem celého týmu vedení školy, mentora, učitelů, 
rodičů, hostitelských rodin. Jsou za ním stovky hodin práce, ale výsledek prý stojí za 
to. 

Na závěr slova studentky Petry: „Je to zkušenost na celý život a nikdo vám ji už ne-
vezme. Je to nádherný zážitek a přínos do života. Neuvěřitelně krásné tři měsíce ve 
Španělsku mi daly možnost poznat pravý španělský temperament. Neskutečně mě 
tato zkušenost obohatila po všech stránkách a určitě posílila mou nezávislost.“

Webové stránky projektu:
www.gsgpraha.cz/aktivity/projekty



Asistentský pobyt
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Asistentský pobyt

Lycée Professionel Marcel Dassault
Mérignac, Francie

Kristýna Jakešová

Kristýna Jakešová strávila po absolvování studia učitelství angličtiny a češtiny na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích díky programu Comenius školní rok 
2011/2012 pracovní stáží na střední odborné škole v poblíž francouzského města 
Bordeaux. Na hostitelské škole působila jako asistentka angličtiny, kterou vyučovala 
jak studenty, tak i zaměstnance školy vyjíždějící na zahraniční stáže. Také připravovala 
francouzské studenty na výměnný pobyt v České republice, na který vyjížděli skrze 
projekt Individuální mobility žáků Comenius s partnerskou školou v Nymburce, a učila 
je základům češtiny. Ve druhém pololetí už učila česky i své kolegy, kteří se do České 
republiky chystali na krátkodobé stáže.

Kromě výuky spolupracovala se svou mentorkou a dalšími vyučujícími na meziná-
rodních projektech v oblasti vzdělávání. V rámci zmíněné Individuální mobility žáků 
Comenius byla jakýmsi prostředníkem mezi českou a francouzskou školou a zároveň 
pomáhala přímo na škole pěti českým a čtyřem španělským studentům s integrací 
do francouzského prostředí. Vzhledem k částečným jazykovým bariérám českých stu-
dentek pomáhala s jejich začleňováním do výuky a porozuměním učivu probíranému 
ve francouzštině. Všechny zahraniční studenty navíc doprovázela na informační semi-
náře, pořádané francouzskou národní agenturou.

V rámci projektu Partnerství škol Comenius pomáhala studentům s tvorbou jejich 
prezentací, které měli připravit na zadané téma. Zajímavou zkušeností bylo pro asi-
stentku setkání se zástupci všech partnerských škol a možnost s nimi mluvit o tom-
to i jiných mezinárodních projektech. Během své asistentské praxe se jako budoucí 
učitelka naučila, že běžná látka se dá probírat zajímavou a interaktivní formou. Na 
hostitelské škole byl kladen důraz především na praktické používání cizího jazyka 
a vzhledem k profesnímu zaměření školy také na odbornou terminologii. Při výuce se 
také hojně využívaly počítače, projektory a interaktivní tabule.

„Asistentský pobyt byl pro mě velkým přínosem. Měla jsem příležitost dozvědět se 
o dalších mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání. Získala jsem nové zkušenosti 
a měla jsem příležitost porovnat nejen výuku a školní systém, ale i způsob života ve 
dvou evropských zemích. Kromě toho jsem komunikací s místními obyvateli rozvíjela 
i své jazykové dovednosti. A díky zapojení v místním kajakářském klubu jsem mohla 
své dovednosti rozvíjet i po sportovní stránce.“



Asistentský pobyt

École Publique Spécialisée “Le  Château“
Nice, Francie

Lenka Rýdlová

Lenka Rýdlová vyjela již během svého studia učitelství němčiny a francouzštiny pro 
základní školy na Západočeské univerzitě v Plzni do zahraničí hned několikrát, mimo 
jiné získala grant programu Erasmus na studijní pobyt v Německu. Po absolvování 
pedagogické fakulty využila možnosti programu Comenius a strávila téměř celý školní 
rok 2011/2012 v zahraničí praktickou přípravou na svou budoucí učitelskou praxi.

Jako asistentka působila na prvním stupni základní školy ve městě Nice v jižní Francii, 
která se specializuje na zrakově postižené žáky a na žáky s jinými zdravotními potíže-
mi. Jednalo se o velmi malou školu sestávající z pěti tříd po pěti až osmi dětech. Jejím 
stěžejním úkolem byla asistence v hodinách anglického jazyka a úprava učebních ma-
teriálů do takové podoby, aby byly pro žáky dostupné.

Výuka ve škole probíhala za velice příjemné atmosféry, mentor i ostatní vyučující byli 
velmi komunikativní a vstřícní nejen k žákům, ale i k asistentce, která sama překonává 
zrakové postižení, což jí denně dodávalo chuť do práce. Práce byla už sama o sobě 
zajímavá, protože každý ze žáků měl nějaký zdravotní problém, který se případ od pří-
padu lišil. Pokud nešlo o zrakové postižení, jednalo se nejčastěji o autismus, epilepsii, 
či kombinované vady. Tento fakt vyžadoval individuální přístup ke každému z žáků, 
neustálé hledání způsobů výuky, které by byly pro žáky uchopitelné a přínosné. Práce 
s těmito dětmi tak byla pro asistentku velmi kreativní a nikdy ne monotónní. Vzhle-
dem k věku dětí a jejich zdravotním potížím tedy asistentka spolu s pedagogy školy 
uplatňovala v hodinách angličtiny především audio-orální nácvik, metodu TPR (Total 
Physical Response), metodu hry, divadelní techniky a zpěv.

„Asistentský pobyt Comenius pro mě byl velkou profesní i osobní zkušeností. Umožnil 
mi vyzkoušet si souvislou výuku v různých třídách během celého školního roku, po-
mohl mi nahlédnout do evropských otázek z nového úhlu pohledu, zapříčinil předání 
trochy české kultury do mého okolí a poznala jsem díky němu kultury jiné prostřed-
nictvím styku s jejich zástupci. Můj celkový pocit z asistentského pobytu Comenius je 
velice dobrý, pobyt splnil i předčil má očekávání.“
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Asistentský pobyt Comenius

Cathays High School
Cardiff, Velká Británie

Martina Reichmanová

Asistentský pobyt Martiny Reichmanové se do určité míry lišil od ostatních, jejím 
hlavním úkolem v Cathays Hihg School, která byla opravu multikulturní školou, bylo 
pomoci integrovat české a slovenské romské žáky do zbytku školní komunity. Pomá-
hala jim s osvojením angličtiny v  předmětech a také v různých situacích souvisejících 
se školu i s běžným životem. Kromě jiného se snažila zahrnout rodiče dětí do školního 
života a představit jim školu jako instituci, které se nemusí obávat. Proto jim tlumoči-
la na rodičovských schůzkách a překládala písemnou komunikaci od školy a opačně. 
Účastnila se školních programů zaměřených na zlepšení situace na škole, co se týká 
těchto žáků. Pomáhala vytvářet učební plány a navrhovala nové nápady na zlepšení. 

Začala také připravovat projekt eTwinning s českou školou, se kterou měla zkušenos-
ti ze svých pedagogických praxí. Aktivně se účastnila výletů školní skupiny Duke of 
Edingurgh a speciálních výletů s českými a slovenskými žáky. Během jejího pobytu 
proběhly školní události kterých jsem se aktivně účastnila (např. vánoční oslavy v kos-
tele v Cardiffu a jazykový den, kde učila 5 hodin češtiny žáky 8. tříd). Vedle toho vedla 
jednu hodinu němčiny týdně, ve které připravovala žačku, Němku, na složení zkoušky.

Přínos z asistentského pobytu pro sebe vidí v tom, že měla možnost neustále zís-
kávat nové sociální a pedagogické zkušenosti, které mohou být důležité nejen pro 
její budoucí profesi učitele. Mohla vidět důsledky konkrétních rozhodnutí a z nich se 
poučit. Učila se, jak přistupovat k žákům různých etnických původů v jedné třídě a jak 
tolerovat a přijmout charakteristiky jiné kultury, stejně jako přijmout odlišnosti. Pří-
ležitost nacházet postupně výhody v britském školním systému také ocenila. Kromě 
toho se naučila rozumět lidem s rozmanitými přízvuky angličtiny. Ostatní žáci školy 
měli možnost naučit více o české a romské kultuře a začít tak lépe chápat „naše“ děti, 
jejich temperament a chování ve škole.

„Jsem ráda, že jsem dostala možnost ujasnit si svůj postoj k Romské etnické menšině. 
Musela jsem s nimi úzce spolupracovat, což mi umožnilo lépe pochopit je a jejich in-
tegrační problémy. Věřím, že jsem se toho hodně naučila z komunikace (i neformální) 
s dětmi a jejich rodiči. Problém jejich nedostatečné integrace je velmi komplexní. Mno-
hé z dětí (a také rodiče) mají podle všeho velmi nízké sebevědomí, přestože by mohli být 
dostatečné schopní na zvládání každodenních situací. Někdo jim ale musí pomoci toto 
pochopit. Proto si myslím, že je potřeba více se zaměřit na práci s rodiči a neformální 
vzdělávací metody, které by dětem lépe pomohly zažít úspěch a získat tak motivaci.“



Hostitelské instituce
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Hostitelské instituce

Ismail Çiçek nastoupil na moravskou základní školu v říjnu 2011. Přijel jako student 
Istanbulské univerzity z rodného města Siirt, což je město v jihovýchodní Anatolii 
se 130 000 obyvateli.  Hostitelská instituce je nejstarší základní školou v Uherském 
Brodě, městečku se 17 000 obyvateli, při hranici se Slovenskem a bohatou historií, 
přírodními krásami a folklorem. Pyšní se slavným rodákem Komenským, což náležitě 
prezentuje v programu Comenius. Možná právě proto se jí daří lákat mladé budoucí 
učitele z jiných evropských zemí. V minulosti již škola spolupracovala s asistentkou An-
nou Skroblin z Německa, Sabinou Pisarskou z Polska a v roce 2011/2012 s Ismailem.
 
Ismail pomáhal při výuce angličtiny od 4. do 9. třídy a v hodinách anglické konverzace 
u žáků 2. stupně. Škola ho zapojila do výuky všech jazykových skupin, a i když měl 
stanovenou mentorku, která mu pomáhala metodicky i organizačně, spolupracoval 
se všemi vyučujícími angličtiny. Tak mohl poznávat nejrůznější metody a formy výu-
ky, srovnat různé úrovně studentů a vyzkoušet si různé techniky. Při výuce využíval 
veškerou techniku, kterou má škola k dispozici – jazykové učebny s interaktivní tabulí 
i cizojazyčnou knihovnu s anglickou četbou pro různé jazykové úrovně. Asistent se 
zapojoval do výuky dalších předmětů, dle dohody s vyučujícími, především tělocviku 
v 5. třídě, vlastivědy, dějepisu a některých seminářů. Rád se zapojil i do tradičních 
školních aktivit, například příchodu Mikuláše, vánočních dílen a celoškolních projek-
tů. Žáci vyhledávali jeho společnost i mimo hodiny angličtiny, byla viditelná jejich 
chuť konverzovat anglicky, a proto jej zvali i v době volna plavat, bruslit či na různé 
místní kulturní akce. Dodnes mezi nimi a Ismailem funguje konverzace přes sociální 
sítě.

Velmi přínosné pro žáky i pedagogy bylo poznávání reálií Turecka a národnostních 
menšin, zde žijících. Ismail pocházel ze smíšené rodiny, jeho tatínek byl Syřan a ma-
minka Kurdka. Jeho rodným jazykem byla arabština, turečtina byla jeho druhý jazyk. 
Žáci tak poznali velmi odlišné prvky muslimské kultury a náboženství, které je zpo-
čátku velmi překvapily, ale také všechny obohatily o nové informace o této odlišné 
kultuře. Při společných diskusích poznávali historický původ některých přejatých slov 
z turečtiny a arabštiny (papuče, zahrada…).  

Zpočátku se Ismail potýkal u mladších žáků s češtinou, především při vysvětlování 
úkolů. Tuto jazykovou bariéru velmi dobře zvládl pomocí obrázků a opisného vyjád-
ření v angličtině, později již využíval základních znalostí češtiny. Výborně zafungovala 

Základní škola, Uherský Brod
Mariánské náměstí 41, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

Koordinátorka: Jitka Hudečková

Zahraniční asistent: Ismail Çiçek (Turecko)
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metoda „vzájemného učení“ mezi žáky a Ismailem. Ismailovou předností bylo i to, že 
se živě zajímal o vše, co ho obklopovalo. Při příjezdu kolegy překvapil velmi dobrou 
znalostí reálií České republiky a regionu. Při svém pobytu využíval všech nabízených 
možností pro mimoškolní aktivity a poznávání místní komunity. Jako pedagogický asi-
stent navštěvoval školní koncerty i exkurze - předvánoční Vídeň, adventní koncert 
žáků pro partnerskou školu v Tanzánii či archeoskanzen v Modré u Velehradu. Pe-
dagogové ho zvali i na víkendové aktivity, například tradiční Mikulášský jarmek ve 
Valašských Klobúkách či návštěvy regionálních památek.  

Mentorka Jitka Hudečková pobyt hodnotí: „Když Ismail končil svůj asistentský po-
byt na naší škole, věřím, že si s sebou odvážel nejenom spoustu drobných dárků od 
našich dětí či kolegů, ale také bohaté zkušenosti pro svoji další pedagogickou práci 
a nové kontakty. Na jeho pobyt navázala letos naše nová jazyková asistentka z Turec-
ka Özlem Oguz a my tak zúročujeme naše zkušenosti z minulých asistentských pobytů, 
aby naše vzájemná spolupráce byla ještě efektivnější.“



Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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Prezentace ČR, města Kolín a ZŠ

Předání certifikátu 5352

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Mnichovická 62, Kolín V.

Martina Šťastná

Martina Šťastná se jako začínající učitelka matematiky na druhém stupni základní ško-
ly zúčastnila kurzu IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ 
V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH. Kurz se konal na Kypru v horách v malé vesničce Agros. Na 
kurzu se sešlo osm učitelek z různých koutů Evropy (Španělsko, Portugalsko, Švédsko 
a Rumunsko) a pracovaly pod vedením profesora matematiky Michaela Lambrou. 

Profesor Lambrou měl svůj kurz skvěle zorganizovaný a zaměřil jej více na praktické 
ukázky prací a méně na teorii. Začal tím, že rozdal pracovní listy s konkrétním úkolem 
a účastnice začaly samostatně hledat řešení. Po vyřešení úkolu proběhla volná disku-
se na téma možnosti využití zapracovávaného materiálu v hodinách matematiky. Tedy 
specifikace věku cílové skupiny a pro jakou probíranou látku lze materiál použít. Jedno 
z hlavních témat Profesora Lambrou bylo zařazování her, logických rébusů a hádanek 
do hodin matematiky a nenásilné vysvětlování probírané látky dětem jejich prostřed-
nictvím. Několikrát byla práce proložena výkladem historie matematiky a jejího význa-
mu ve výuce matematiky. Bylo to velice zajímavé téma zvláště s ohledem na to, že 
v osnovách a ŠVP je tématu historie matematiky věnován velmi malý prostor. Například 
ukázka úhlopříčky čtverce, kde je klínovým písmem znázorněná odmocnina ze dvou na 
hliněné destičce z období Mezopotámie. Při této ukázce si žáci uvědomí, že již dávno 
a bez moderních pomůcek lidé dospěli k přesnému vyčíslení odmocniny ze dvou. 

Dále profesor Lambrou, který je mimochodem spolutvůrce matematických školních 
soutěží (u nás známých pod názvem Klokan), seznámil účastníky kurzu s novými pro-
jekty v oblasti matematiky jako například projekt s názvem MATHeatre, což je netra-
diční pojetí matematiky jako divadelní hry. Učitel s žáky společně vymyslí a secvičí 
krátké divadelní představení na nějaké téma z oblasti matematiky. Pak vytvoří krátké 
video, které sdílí s ostatními na internetu. Paní Šťastná se tímto projektem inspirovala 
a zamýšlí se svými žáky secvičit a prezentovat takovéto představení jednak na interne-
tu, jednak v rámci školy. Dalším podobným projektem byl MATH-FAKTOR (na způsob 
populárního X-faktoru), kde je na žácích, aby si vybrali téma a co nejsrozumitelněji 
ho předvedli publiku. Rovněž tento projekt hodlá paní Šťastná přenést do českého 
prostředí. Dále učitelé získali mnoho užitečných odkazů na webové stránky zabývající 
se matematikou, vedli vzájemné diskuse o své každodenní školní práci a diskutovali 
o jednotlivých školských systémech. Účast na kurzu měla pro paní Šťastnou dle jejích 
slov velký přínos v oblasti profesního a jazykového zdokonalení a získala nové přátele, 
nápady a impulsy do další práce.
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