
 

Závěry z prvního projektového LTTA 

 

Ve dnech 18.-20.10.2022 proběhlo první LTTA projektu BALDIS ve Španělsku. Česká 

republika byla zastoupena pedagogy ze ZŠ J. Gutha Jarkovského. 

V úvodu prvního dne nás pedagogové a vedoucí pracovníci partnerské školy Carlos V school 

provedli po škole. Učitelé, kteří nás školou provázeli, byli velmi ochotní a milí a nebáli se 

nám školu ukázat opravdu podrobně. Po prohlídce následoval emocionální CHECK-IN, ve 

kterém jsme rozebíraly své naladění a očekávání od tohoto společného setkání. Následně 

jsme probíraly dopad pandemie na naše osobní i pracovní životy a také průběh jako takový 

v České republice. Po obědě nás již čekaly společné aktivity pro rozvoj spolupráce, 

rozdělení práce v týmu, podpoře relaxace v našem životě a také oddělení pracovního a 

osobního života. Večer nás čekala prohlídka města spojená s projížďkou vyhlídkovým 

vláčkem a zakončením v restauraci na společné večeři, kde jsme měli všichni možnost 

srovnávat rozdíly a shody v našich zemích např. v druzích jídla a způsobu stolování.  

Druhý den probíhal ve znamení workshopů. Uvažovaly jsme nad pracovním prostředím, 

pracovaly s emocemi a rozvíjely vzájemnou empatii. Dále jsme pracovaly v týmech 

s různými zdroji a zamýšlely se nad přesahem aktivit do každodenního života.  

Třetí den jsme rozvíjely aktivitami týmového ducha a také různé strategie a řešení 

rozmanitých situací. Měly jsem také možnost vyzkoušet si stavebnice, které naši kolegové 

ze Španělska využívají ve svých hodinách robotiky a sestavit si svého robota. Na závěr 

našeho LTTA proběhl brainstorming, kde jsme se zamýšleli nad tématy na případný další 

společný projekt. Zaměřili jsme na 3 skupiny témat – jaké potřeby v současném školství 

mají děti (studenti), jaké učitelé a jaké celá komunita (ostatní pracovníci, rodiče, …). Pro 

děti nám jako klíčová přišla témata potřeba bezpečí ve školách, posilování sebevědomí 

dětí, preventivní programy, podpora kritického myšlení, … Učitelé podle našeho názoru 

nejvíce potřebují supevize odborníků, zlepšení komunikačních dovedností (i v cizích 

jazycích), znalost technologií,…). 

Celá akce se nesla v příjemném a přátelském duchu diskusí nad různými tématy a 

vzájemném poznávání odlišných prostředí. 

 



 

 

 


