
PROJEKT ERASMUS+        Y O U  O N  M Y  M I N D 

 

Milé studentky, milí studenti, vážení čtenáři těchto stránek, 

dovolte mi, abych vás touto cestou informovala o v pořadí již 3. projektu Evropské unie (nově 

pod názvem Erasmus+, dříve Comenius), který byl naší škole schválen. 

Doba trvání projektu:  2 roky (září 2016 – červen 2018) 

Název projektu a téma:  You On My Mind („Myslím na tebe“), tolerance + odvaha 

Poskytovatel:   EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz) 

Partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Nova Gradiška), Německo 

(Bonn), Polsko (Wroclaw), Finsko (Helsinky), Řecko (Atény) 

Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 24 795 EUR (mj. se z toho studentům hradí 

letenky/jízdenky a pojištění na zahraniční projektová setkání, tj. 

rodiče dají dítěti jen kapesné dle vlastního uvážení) 

Věk studentů zapojených do projektu (třídy): ca 14 – 17 let (s2A – s7A, 1. – 3. ročník) 

Cíl projektu: prožít poněkud abstraktní pojmy „tolerance“ a „odvaha“ na vlastní 

kůži, přemýšlet o nich v rámci společně prováděných úkolů a činností 

a tím si je dostatečně zažít a vnést je aktivně do svého života 

Pracovní metoda: zážitkové učení neboli „learning by doing“ (učím se tím, že něco 

dělám) např. zkoumání tolerance skrz hudbu (nácvik společného 

hudebního vystoupení), výtvarné umění (vytváření společných 

vlajek), sport (hry na podporu partnerské důvěry), historii (exkurze 

na významná místa) apod. 

Pracovní jazyk: angličtina 

Plánovaná projektová setkání pro tento školní rok: 

1. Hodonín  Ne 30. 10. – So 5. 11. 2016 

2. ca 03/2017  Finsko 

3. 05 nebo 06/2017 Polsko 

Příští školní rok: 

1. ca 10/2017  Chorvatsko 

2. ca 02/2018   Německo 

3. ca 05/2018  Řecko 

http://www.naerasmusplus.cz/


Z výše uvedeného přehledu projektových setkání vidíte, že jako koordinující škola jsme se ujali 

organizace hned 1. setkání. Znamená to, že na začátku listopadu k nám přijedou zástupci ze všech 

5 partnerských škol a to samozřejmě jak učitelé, tak zejména studenti. Na nás bude přichystat 

pro ně atraktivní program plný smysluplných aktivit (na papíře už existuje, při jeho realizaci 

spoléháme na aktivitu a činorodost vás, hodonínských gympláků ) a také sehnat dostatečný 

počet hostitelských rodin (tohle bude rovněž na vás).  

Obdobná setkání na naší škole jsme již 2x úspěšně realizovali v rámci předchozích projektů 

Comenius (Europe on Our Umbrella; Mind the Gap) a proto se nebojíme ani toho nadcházejícího! 

Úkoly, které je potřeba splnit před hodonínským setkáním: 

 uspořádat školní soutěž o nejlepší logo pro celý projekt (bude se používat po celé 2 roky), 

na hodonínském setkání se vybere nejlepší logo ze všech 6 partnerských zemí 

deadline pro odevzdání loga: Pá 14. 10. 2016 

 vytvořit prezentaci naší země a našeho města (budeme ji pak prezentovat na každém 

projektovém setkání) – samozřejmě v angličtině, v Power Pointu (nebo podobném 

programu), obsah: poloha v rámci Evropy, srovnat s ostatními partnerskými zeměmi 

z hlediska počtu obyvatel, podnebí apod., zajímavá místa, tradice, národní sport, národní 

jídlo atd. – nic složitého, jednoduše, stručně, vtipně, aby to vaše zahraniční vrstevníky 

zaujalo, tj. vlastní fotky (to se cení!), obrázky, jednoduché popisky …  

deadline pro odevzdání PPP: Pá 7. 10. 2016 

 vytvořit prezentaci naší školy (budeme ji pak prezentovat na každém projektovém setkání) 

– samozřejmě v angličtině, v Power Pointu (nebo podobném programu), obsah: základní 

informace o budově, počtu studentů, předmětech, zajímavých akcích – opět nic složitého, 

jednoduše, stručně, vtipně, aby to vaše zahraniční vrstevníky zaujalo, tj. vlastní fotky, 

obrázky, jednoduché popisky …  

deadline pro odevzdání PPP: Pá 7. 10. 2016 

 připravit kulturní program na tzv. Erasmus+ Evening (krycí název pro večerní párty ve škole 

zakončenou diskotékou ) – hra na hudební nástroj, zpěv nebo tanec (moderní i lidový) 

apod. 

nápady přinášejte prosím co nejdříve 

Dočetli jste až sem a chcete se do projektu zapojit? Je to snadné: 

 nabídněte (samozřejmě po konzultaci s rodiči!) ubytování pro zahraničního studenta u vás 

v rodině v době hodonínského setkání (30. 10. – 5. 11. 2016): nebojte se toho, nemusíte 

bydlet ve vile se samostatným pokojem pro hosta, panelákový byt s pokojíčkem, který 

budete se zahraničním hostem sdílet, je naprosto v pořádku 

NEBO 

 splňte jeden z výše uvedených úkolů (logo, PPP) a v uvedeném termínu jej odevzdejte prof. 

Benešové 



Platí, že čím více podmínek splníte, tím větší máte šanci na úspěch (tj. hostitelská rodina + logo + 

PPP)! 

Budete-li mít k projektu nějaké dotazy nebo nápady, určitě se na mě obraťte, ráda o nich s vámi 

pohovořím. Komunikace v rámci projektu bude též probíhat na Facebooku ve skupině YOU ON MY 

MIND GOAH, tak se přidejte  

Předem vám děkuji za spolupráci a doufám, že i tento projekt bude pro naši školu a hlavně pro lidi 

s ní spojené dalším obohacením a pozitivním impulsem, stejně jako předchozí 2 projekty. 

         PhDr. Veronika Benešová 
         školní koordinátorka projektu 
         kabinet č. 23 
         benesova@gymhodonin.cz 

 

 


