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Náš výjezd Erasmus + do Alcalá de Henares měl jasný cíl. Hlavním záměrem naší cesty bylo
stínování vyučování v bilingvní soukromé škole. Jednalo se o křesťanskou školu Sagrado
Corazón de Jesús, kde pracuje 40 pedagogických pracovníků a navštěvuje ji 750 žáků. Tento
výjezd nám přinesl mnoho postřehů, poznatků a poskytl nám možnost podívat se na školství
a vzdělávání v zcela odlišném multikulturním prostředí.
1. den
První den jsme se seznámily s vedením a chodem školy, legislativou a formou hodnocení.
Velice nás také zaujal pohled a přístup naší partnerské školy k inkluzi a integraci žáků se
specifickými potřebami.
2.den
Druhý den jsme se již plně věnovaly stínování vyučování. Měly jsme možnost nahlédnout do
hodin anglického jazyka, tělesné výchovy a bylo nám umožněno navštívit i ostatní vyučovací
hodiny. Přístup pedagogů i všech pracovníků školy byl velice vstřícný. Ochotně s námi po
vyučování diskutovali naše dotazy a postřehy.
3. den
Třetí den jsme se kromě stínování i částečně aktivně zapojily do výuky. Pro žáky a
zaměstnance školy jsme připravily prezentaci o České republice a naší škole – ZŠ Václava
Havla v Poděbradech. Měly jsme radost, že se naše úsilí setkalo s velkým nadšením a
odezvou nejen samotných žáků, ale i kantorů.

Musíme konstatovat, že tento výjezd a nahlédnutí do jiného systému školství byl velkým
přínosem a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
Z pohledu učitele tělesné výchovy mě velice překvapilo zázemí a vybavenost pro výuku TV.
Výuka probíhá po celý rok převážně venku v kampusu školy. Škola má k dispozici jedno
venkovní betonové hřiště, které je z části kryté a malý gymnastický sál. Mile mě překvapil
kladný přístup žáků ke sportu, což je k dnešnímu stylu a zájmům mladých lidí ojedinělé.
Vyučující mají s žáky partnerský vztah, respektují však daná pravidla a bezpečnost ve výuce. I
přesto, že se jednalo o křesťanskou školu, tělesnou výchovu měli dívky i chlapci dohromady.
Z metodického hlediska mě překvapilo, že aplikujeme podobné metodické postupy a přístup.

