Zpráva – Comenius Projekt
Německo – Regensburg

25.4.-29.4.2012

V Německu se uskutečnilo sedmé setkání učitelů a studentů v rámci projektu Green
Way.
Učitelé:

Jarmila Iblerová, Ivana Žufanová

Ubytování:

Učitelé v hotelu, studenti v rodinách.

Téma.

Závěrečné hodnocení celého projektu, uspořádání výstavy o práci na projektu
v jednotlivých zemích na panelech v aule gymnázia, příprava nového projektu.

První den
Dopoledne jsme byli vřele přivítáni ředitelkou školy p. Barbarou Neumann-Trüb která
velmi kladně zhodnotila projekt ve své závěrečné zprávě. Vyzdvihla zejména přínos celého
projektu, který měl kladný vliv na ekologické chování žáků zúčastněných škol ze šesti zemí.
Ocenila i práci vedoucích projektu v jednotlivých zemích.
Proběhla také diskuze o účasti na novém projektu, jehož hlavním tématem by mělo být
slunce. Vedoucí projektu Christian Röhrig nastínil možnosti a témata tohoto nového projektu.
Bylo dohodnuto první setkání v říjnu 2012.
Odpoledne jsme všichni, tj. učitelé i studenti, připravovali výstavu, ve které jsme
přiblížili ekologické aktivity naší školy a práci na projektu v průběhu uplynulých dvou let.
Den jsme zakončili návštěvou paláce Thurn&Taxis v Regensburgu.
Druhý den
Tento den jsme celé dopoledne věnovali prezentacím jednotlivých členů projektu.
Studenti i učitelé se snažili představit svoji práci na projektu a připomenout zajímavá setkání
a program jednotlivých mobilit. Studenti a učitelé Pindl gymnázia připravili několik
vynikajících hudebních a pěveckých vystoupení.
Všichni vedoucí z jednotlivých zemí zhodnotili kladně práci na projektu, která byla
zajímavá a rozmanitá, všichni také vzpomínali na přátelskou atmosféru a nezapomenutelná
setkání. Na závěr slavnostního zakončení projektu byla každé skupině předána kniha, do které
přispěly všechny zúčastněné země, a která ilustrovala práci na celém projektu.
Odpoledne proběhlo milé setkání na radnici, pan starosta nám představil historii a
současnost Regensburgu.
Učitelé se potom přepravili vlakem do Mnichova, kde byl pro ně připraven další
program. Studenti měli vlastní program se svými rodinami.
Třetí den
Tento den měli studenti společně s rodinami setkání u jezera, protože bylo letní horko.
Učitelé si dopoledne prohlédli Mnichov, Christian nám představil historii města. Krátký
odpočinek jsme odpoledne vyplnili nákupy a večer nás čekalo baletní představení v Opeře
v Mnichově.
Poslední den v neděli jsme odjížděli vlakem v 9 hodin ráno do Regensgurgu, kde
přistoupily naše studentky, a pak jsme již všichni společně dojeli domů do Plzně.
V Plzni 30.4.2012

Zapsala J. Iblerová

