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Projektové stretnutie v Dánsku 

 

Príležitosť po prvýkrát predstaviť svoju školu, svoje osobnosti a kúsok svojej národnej 

histórie dostali študenti v hlavnom meste Dánska, Kodani, kde nás privítali pedagógovia a 

študenti Gymnázia Ørestad. Od 25. do 31. januára sa všetci ponorili nielen do hlbín dánskej 

histórie, ale aj do spôsobu vzdelávania tejto krajiny. Šancu dostalo päť študentov z každej 

partnerskej školy. Našu akadémiu veľmi dobre reprezentovali: Michal Havel, Lenka 

Debnárová, Lenka Dubeňová, Sára Mackovičová a Rebecca Hodoňová a učitelia Ing. 

Kornélia Lohyňová a Mgr. Magdaléna Ochabová 

 

A čo nás čakalo v Dánsku? 

 

 Po úvodných formalitách (príhovor riaditeľa a koordinátorky projektu), vzájomnom 

poznávaní sa a prekonaní prvotných rozpakov všetkých čakala prehliadka školy, pri ktorej sa 

objavil prvý ,,wow" efekt tohto mítingu. Otvorené priestory v kombinácii s tradičnými 

triedami, oddychové zóny, nahrávacie štúdio, televízne štúdio a celková pozitívna atmosféra 

gymnázia, to všetko len podporilo vzrušenie a pocity nadšenia každého návštevníka.  

 



 

 Aj študenti z ostatných krajín mali možnosť predstaviť svoje školy. Niektorí si vybrali 

klasické prezentácie sprevádzané hovoreným slovom, iní uprednostnili krátke videá. Podobne 

postupovali aj pri prezentácii historicky dôležitých udalostí svojho národa.  

 Veľmi zaujímavou aktivitou bola práca v medzinárodných tímoch, v ktorých niekoľko 

dní spolupracovali, diskutovali, vytvárali prototypy, reálne produkty a následne svoje 

výsledky prezentovali. Každá skupina ponúkla jedinečné a inovatívne riešenia problémov, 

ktoré si sami zadefinovali. V programe sa objavila aj súťaž o logo a maskota projektu. 

Demokratickou voľbou si študenti zvolili svojich víťazov. Logo a maskot z našej školy 

neuspeli, ale dôležité je predsa zúčastniť sa.  

 

 Počas mítingu mali študenti, ale aj učitelia možnosť opustiť brány gymnázia a 

spoznávať zaujímavé miesta. Samozrejmosťou bola prehliadka Kodane, návšteva Národného 

múzea, Akvária Blue Planet, Múzea vikinských lodí a Katedrály v meste Roskilde. V tomto 

meste sa všetci zastavili na miestnej univerzite, kde  si pozreli FabLab, experimentálny 

priestor, ktorý je plný moderných technických zariadení a otvorený komukoľvek s dobrým 

nápadom.  

 

Všetko dobré sa raz skončí. Aj medzinárodný míting projektu Avitae v Kodani dospel 

k svojmu záveru. ,,Náš pobyt v Dánsku bol nesmierne obohacujúcim a zaujímavým zážitkom. 

Mali sme možnosť spoznať iné kultúry, zvyky, videli sme iný spôsob výučby, iný školský 

systém. Spolupráca s mladými ľuďmi z ostatných krajín bola úžasná. Myslíme si, že projekt 

bude pre nás ešte veľkým prínosom. Sme šťastní, že sme jeho súčasťou," zhodli sa naši 

študenti po príchode z Dánska.  

 



 

 

Je však čas vrátiť sa do virtuálneho priestoru a pripraviť podklady na ďalšie stretnutie, ktoré 

sa uskutoční v gréckom meste Arta.   

 

Viac fotografií na http://bit.ly/avitaedenmark 

 

Navštívte našu webovú stránku www.avitae.org   

eTwinningovú stránku projektu http://twinspace.etwinning.net/2441/home 

Facebook https://www.facebook.com/AVITAE1417?fref=ts 
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