Správa z III.nadnárodného stretnutia- Projekt ERASMUS+ 2016 – 2018
„Bookworms in Europe“
Freiherr vom stein schule , Europaschule Gladenbach, Nemecko
03.05. - 07.05.2017
Freiherr-vom-Stein Schule, Gladenbach je škola situovaná vo vidieckej oblasti mesta Marburg, ktoré
ako jedno z mála škôl v Nemecku poskytuje vzdelávanie na všetkých stupňoch, od predprimárneho až
po sekundárne vzdelávanie (13.triedu). Deti sa učia v dvoch rôznych budovách, ktoré sú od seba
vzdialené 5 minút chôdze. Na primárnom stupni je približne 250 žiakov s rôznym sociálnym zázemím
a zhruba 30% z nich pochádza z migrantských rodín. Táto škola ponúka špeciálne triedy určené na
výučbu nemeckého jazyka pre všetkých utečencov zo širokého okolia. Anglický jazyk sa vyučuje od
prvého ročníka. Od roku 1992 je táto škola považovaná za „Európsku školu“ ako jedna z mála v štáte
Hesse. Pre deti so špeciálnymi potrebami alebo poruchami učenia sú v škole zriadené špeciálne triedy
s individuálnym prístupom.
Stretnutie so žiakmi v tejto škole bolo veľmi inšpiratívne. Počas návštevy nám učitelia a žiaci
predviedli úžasné aktivity zamerané na motiváciu žiakov k čítaniu. Naše tretie stretnutie sa začalo
03.05.2017 a bolo ukončené dňa 07.05.2017 s programom:
Dátum

Aktivita

Streda, 03.05.2017

Príchod do hotela – Marburger Hof
Marburg

Štvrtok, 04.05.2017

Odchod z hotela o 8.15 a presun do školy v
Gladenbachu
9.15 úvodný ceremonial v školskej telocvični
10.15 návšteva tried, obhliadka školy
10.45 otvorená hodina – ukážka metód čítania
11.50 tandemové čítanie
12.30 obed
13.45 projektová porada
16.00 návrat do hotela

19.00 spoločná večera

Piatok,05.05.2017

Sobota, 06.05.2017

Nedeľa, 07.05.2017

Vypracovala: Mgr. Martina Zavodníková
V Košiciach, dňa 08.05.2017

Odchod z hotela o 8.15 a presun do školy v
Gladenbachu
9.10 prezentácie žiakov o obľúbenom autorovi
10.15 prezentácie žiakov o knihách
11.30 prehliadka školy
12.00 obed
13.00 Projektová porada. Dohodnutie sa na
vypracovaní ďalších úloh vyplývajúcich z projektu.
16.00 návrat do hotela
18.00 prehliadka mesta Marburg
19.30 spoločná večera
Odchod z hotela o 9.00
Výlet do mestečka Wiesbaden- hlavného mesta štátu
Hesse, spolu s učiteľmi z Gladenbachu. Večera pri rieke
Rín.
20.00 odchod do hotela

Odchod na Slovensko
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