Školní výměny navzdory koronaviru.
Česko-německý fond budoucnosti umožnil mezinárodní setkávání v době
zavřených hranic
Tisková zpráva, 25. května 2021

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti vyvinul digitální nabídku pro školy usnadňující mezinárodní
setkávání žáků v online prostředí. Díky flexibilně využitelnému modulu tak mohlo vícero českých a
německých škol pokračovat v setkávání s partnerskými školami v sousední zemi i v době uzavření
škol.
„Touto nabídkou jsme chtěli zabránit stagnaci česko-německých školních výměn během pandemie,“
uvedli Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti. „Šlo nám
především o to, nabídnout pomocnou ruku přetíženým učitelům, aby tak bez dalšího pracovního
zatížení mohli pokračovat v setkávání se svými partnerskými třídami. Naši nabídku lze využít i v
následujícím období, kdy se sice školy znovu otevřou, ale osobní setkání s partnerskými školami ze
sousední země ještě nebudou možná.“
Online modul na klíč, který Česko-německý fond budoucnosti vyvinul s Kristýnou Šoukalovou ze
spolku Prostor pro rozvoj, je určen pro druhý a třetí stupeň základních a středních škol. Je založen na
živé interakci mezi žáky a zahrnuje aktivity ke vzájemnému poznání, jazykovou animaci a práci ve
smíšených skupinách ke každodenním tématům. Setkání vedou zkušení průvodci se zaměřením na
online formáty.
„Žáci reagovali s velkým nadšením a do online setkání se velmi aktivně zapojovali,“ shrnuje Barbara
Raub, učitelka na Gymnáziu Paula Pfinzinga v Hersbrucku, partnerské škole Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích. „Jako pedagožka jsem byla vděčná především za to, že jsem se nemusela
starat o přípravu a technickou realizaci programu. Díky této nabídce jsme se o to více začali těšit na
příští školní rok, kdy budou, doufejme, opět možná osobní setkání. Zároveň má tento modul potenciál
fungovat i po odeznění pandemie jako doplněk klasických školních návštěv v sousední zemi.“
Další informace o digitálním školním modulu naleznete zde.
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