Během 36 měsíců jsme realizovali 3 krátkodobé mobility: jeden jazykový kurz a dvě stínování
ve škole (job shadowing). Původně měl projekt trvat 24 měsíců, ale kvůli pandemii a
problémům spojeným s omezením cestování, výukou a celkovým pohybem osob jsme
zažádali o 12ti měsíční prodloužení. Díky schválenému prodloužení projektu se nám podařilo
úspěšně realizovat všechny mobility a dosáhnout cíle, ke kterým jsme se zavázali.
Čtrnáctidenní kurz Erasmus plus byl realizován na jazykové škole Glossorama v Řecku,
Chania. Chania je město asi s 50ti tisíci obyvatel, jeho centrum je malebné a v létě se stává
oblíbenou turistickou destinací. V březnu, kdy se kurz realizoval, bylo historické centrum
města skoro prázdné.

Kurz byl zaměřen na výuku starořečtiny pro středoškoláky. Obsahoval způsob výuky překladu
archaického textu (hlavně didaktické techniky a techniky asimilace textu), výuku slovní
zásoby (například jazykové hry), způsobu textového překladu Homera, který je velmi důležitý
pro výuku gramatiky, výběr a využití aplikace audiovizuálních materiálů pro různé úrovně.
Diskutovalo se o způsobu klasifikace zkoušek žáků a hodnocení studijního programu, nebo

jak nejlépe zvládat praktické problémy ve výuce. V rámci kurzu naše učitelka navštívila výuku
starořečtiny v blízké škole, se kterou instituce spolupracuje. Přítomnost na výuce, možnost
diskuse s učiteli byla přínosná v praktickém pochopení rozdílu výuky, která probíhá v Řecku
se způsobem výuky na naší škole.

Starořečtina je velmi těžký jazyk, který je provázán s novořečtinou, protože novořečtina má
ve starořečtině kořeny. Výuka obou jazyků by měla probíhat zároveň, anebo alespoň
s odkazy na kořeny slov a jejich změny v průběhu staletí.

Nové poznatky využila a využívá, jak ve výuce starořečtiny, tak novořečtiny. Došlo k velkému
obohacení jazykových i didaktických kompetencí v oblasti výuky a klasifikace, ale i způsobu
motivace žáků k většímu zájmu o starořečtinu.

Další dvě stínování proběhla na Kypru, ve škole Latisia v Nikosii, seznámila naše pedagogy s
organizací výuky žáků v inkluzi a způsobu výchovného poradentství.

Stínování organizace inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahovala
informace o způsobu celkové klasifikace, klasifikace konkrétních zkoušek žáků a způsobu
plánování vzdělávacího programu při on-line výuce. Dalšími body byla kritéria hodnocení
výsledků žáků, srovnání výsledů žáků – rozdíly znalostí mezi prezenční a on-line výukou, jak
probíhá doučování, jak řeší slabé výsledky žáků, jaká je pozice asistenta pedagoga, počet
učitelů při výuce, či jiné metody výuky. Řešení otázky šikany se týká všech školních institucí,
způsob řešení a prevence je však odlišný, zájem o toto téma bylo velké z obou stran. Dalším
z tématu byl způsob financování vybavení speciálními pomůckami pro žáky v inkluzi.
Aktuální, velmi zajímavé byly informace o problémech, které způsobila online výuka
v psychickém a fyzickém zdraví žáků.

Při stínování výchovného poradenství bylo středem zájmu četnost spolupráce s rodiči na
řešení problémů, způsob řešení konfliktních případů s rodiči žáků, začlenění žáka do běhu
školy, kolektivu třídy, který se vrací po dlouhodobé psychiatrické léčbě, organizace inkluze,
funkce asistenta pedagoga u inkludovaného žáka, způsob administrace inkluze, způsob
drogové prezence.
O organizační záležitosti spojené se způsobem začlenění žáků se speciálními potřebami,
řešení problémů a krizových situací žáků, nebo o způsob socializace žáků se zajímaly obě
strany, došlo ke vzájemnému srovnání zkušeností, inspiraci a vzájemnému poznání,

Nové poznatky pomohou v řešení šikany, užívání drog, administraci těchto problémů a
hlavně ve způsobu prevence.
Výsledky a dosažený dopad: ve všech mobilitách učitelé získali informace a znalosti, které
očekávali, zdokonalili si své dovednosti v oblastech vzdělávání i komunikace s rodiči a žáky
v inkluzi.
Všichni účastníci si zlepšili své jazykové kompetence, seznámili se s rozdílnými spolčenostmi
a kulturami, pochopili, jak velkou roli hraje místní tradice, či náboženství v řešení problémů s
žáky. Účastníci si rozšířili své znalosti v konkrétních oblastech, získali nové podněty, ale i jiný
pohled na způsob a organizaci výuky. Ve svém volném čase navštívili památky a historická
místa navštívených zemí. V neposlední řadě si rozšířily své horizonty.

Disseminace
Výsledky mobility z kurzu výuky starořečtiny a hlavně způsob přípravy materiálů pro výuku prezenční
i online učitelka sdílela s řadou zahraničních studentů, kteří k nám přijíždí na praktický Erasmu+.
Jedná se hlavně o dostudované pedagogy, nebo o pedagogy, kteří si dokončují postgraduální studium
na vysokých školách v Řecku a nemají s praktickou výukou zkušenosti.

O zkušenostech z jazykového kurzu a všeobecně o dopadech mobilit Erasmu+ pro učitele, jsme se
podělili s našimi partnery:
1. při krátkém organizačním online setkání partnerů projektu Sport, Culture, Inkluze

2. při online setkání partnerů při projektovém setkání, projektu Love of Reading

3. při mezinárodním workshopu projektu Love of Reading

4. při setkání v Kryoneri v Řecku, které proběhlo v rámci spolupráce v oblasti výuky řeckého jazyka
našich škol, naše učitelka sdílela materiály, které byly připraveny pro online výuku, s pedagogy stejné
aprobace. Toto setkání proběhlo v září 2021. Proběhla i dlouhá diskuse o možnostech a přínosu
mobilit pedagogů v rámci Erasmu+.
Přiklad přípravy pro online výuku:

