
 

 

 

SPRÁVA Z MOBILITY 
Projekt COMENIUS 

názov projektu: Through Small Steps to Giant Leaps - my contribution 
to a United Europe 

číslo projektu: 13112 0553 
Nemecko – Kirchheim unter Teck - 21. 6. – 28. 6. 2014 

 
PROJEKT COMENIUS – Malými krokmi k veľkým skokom 
 Ďalšia zastávka projektu Comenius – mesto Kirchheim unter Teck poskytla všetkým 
zúčastneným ďalší využiteľný zdroj informácií a oživujúce exkurzie. Kvôli historickým 
súvislostiam mnoho Európanov voči Nemecku neprechováva sympatie, avšak je potrebné, 
aby sme predsudky ľudí postupne odstraňovali. Týždňový pobyt nás všetkých poučil 
o pútavých špecifikách regiónu a zaktivizoval študentov k spolupráci a medzinárodným 
kontaktom. 
 Po nedeľňajšom príchode našej slovenskej výpravy priniesol uvítací pondelok 
stretnutie s ostatnými účastníkmi a príhovor pani riaditeľky Jakob – Friedrich – Schöllkopf 
– Schule. Po formálnom privítaní sa študenti venovali zadaniam úloh v skupinách, takže 
boli od začiatku nútení „cibriť si“ jazykové schopnosti. Po celodennej práci ich čakal 
program s hostiteľskými rodinami. 
 Ďalšie dva dni nás zamestnalo poznávanie nemeckých miest Esslingen, Stuttgart 
a Frankfurt am Main. V utorok naša trasa viedla najprv do Esslingenu (za účelom návštevy 
zastupiteľa miestneho úradu) cez múzeum venované automobilom Mercedes – Benz až 
po Stuttgart. V prvom cieľom bode sa zástupca študentov každej krajiny zapojil do diskusie 
s tamojším predstaviteľom. Danú skúsenosť mohli študenti pociťovať ako možnosť, kedy 
aj názor mladej generácie na ekonomiku a politiku bol aspoň vypočutý. Zároveň sa 
navzájom podelili o svoje sny v oblasti štúdia či ideálneho mesta pre život. Ich myšlienky 
dokazujú, že potreba byť otvorený voči iným krajinám je súčasťou podstaty väčšiny ľudí 
v súčasnosti. 
 Streda vo Frankfurte nad Mohanom pozostávala z návštevy Nemeckej spolkovej 
banky a múzea so zameraním na vývoj peňazí. Vďaka múzeu sme získali opäť nový 
pohľad na kultúrno – výchovnú inštitúciu. Finančnú tematiku podáva interaktívne, pestro, 
spája moderné atraktívne zložky s historickými artefaktmi. Činnosť Európskej centrálnej 
banky, výhody spoločnej meny či zrušenia hraníc nám priblížil pracovník banky 
odľahčeným výkladom, ktorý podoprel  vlastnými skúsenosťami o niekoľkonásobnej ceste 
do Paríža. 
 Nasledujúci deň študenti opäť vypracovávali stanovené úlohy, porovnávali inzeráty 
s pracovnými ponukami a „zabŕdli“ aj do novinárskej práce prostredníctvom návrhov 
titulných strán časopisov. Skupiny vytvorili rozmanité vypracovania z hľadiska kvality 
i formy. Aktivity zavŕšili zábavnou hrou Kuhhandel. Medzitým sme nezaháľali ani my – 
učitelia, podieľali sme sa na tvorbe SWOT analýzy projektu, pričom nám grécki kolegovia 
predostreli plány k ďalšiemu stretnutiu na ich domovskom ostrove Kos. 
 V piatok sme sa rozlúčili s miestom dočasného pobytu, nenechali sme si však ujsť 
exkurziu do firmy ALB – GOLD. Vďaka nej sme nadobudli predstavu o výrobe cestovín, 
rozvoji podniku a obdržali pozornosť v podobe produktu ALB – GOLDu. 
 Výmenu skúseností v rámci návštevy Nemecka môžu študenti plne využiť vo svoj 



 

 

prospech. Našli motiváciu nielen vo zveľaďovaní cudzieho jazyka, ale aj vnímaní inakosti 
a spoločných znakov Európy, či našli odvahu odbúrať obavy pred vycestovaním 
a existovaním v zahraničí. Cesta nám sprostredkovala užitočné informácie o školskom 
systéme hostiteľskej krajiny, obraz racionalizácie školstva celkovo, ale aj pozitívny ľudský 
aspekt a bezprostrednosť zúčastnených strán. 

   Mgr. Viktória Oleksová 

 

 
 
 
        
 
 
 


