
TISKOVÁ ZPRÁVA 

CINGOLI, ITÁLIE, 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA 2018 

 

         Druhé setkání projektu Erasmus+ Good in Health Good in Mind se uskutečnilo v italském 
městečku Cingoli ve dnech 26. února až 3. března 2018. Navzdory nepříznivému počasí týmy 
zástupců české, rumunské a turecké partnerské školy zvládly náročnou cestu a sešly se v místě 
působiště italské partnerské školy. 

     První den byly pro zúčastněné týmy připraveny aktivity, které jim pomohly navzájem se 
poznat, protože to bylo první setkání s vrstevníky z různých zemí a kultur. Také studentům 
pomohly  prolomit ostych a povzbudit je 
ke komunikaci v anglickém jazyce, který je 
oficiálním dorozumívacím jazykem 
projektu. Následně smíšené týmy 
vytvořily kvíz na téma zdravý životní styl. 
Vytvořené kvízy pak řešily ostatní týmy a 
následovala diskuse, během níž týmy 
vysvětlovaly svůj pohled na danou 
problematiku, a obhajovaly své názory. 
Tím si studenti upevňovali a prohlubovali 
své povědomí o zdravém životním stylu. Shodli se na tom, že mít zdravé životní návyky 
znamená zahrnout do svého života jak sport a tělesnou výchovu tak zdravou stravu. Teoretické 
projektové aktivity byly zpestřeny aktivitami venku, kde  si všichni užili (pro tuto oblast) 
neobvyklé počasí stavbou kuchařů – sněhuláků a následnou koulovačkou. 

    Další den studentské týmy seznámily za pomoci předem připravených prezentací ostatní 
účastníky setkání se svými zeměmi, zvyky a tradicemi, významnými a zajímavými místy svých 
zemí a měst a také představili své školy. Odpoledne připravily pro  kolegy testy, jejichž otázky 

se vztahovaly k dopoledním prezentacím. Řešení 
testů vytvořilo prostředí k další debatě o zvycích 
a kulturních odlišnostech. 

Nedílnou součástí pobytu v místě sídla 
partnerské školy bylo poznání lokality, 
seznámení se s její historií i současným životem. 
Prohlídku historického městečka doplnila 
návštěva místních muzeí Palazzo Comunale a 
Museo Archeologico. 

    Hlavní myšlenkou projektu Good in Health Good in Mind je pomoci studentům získat a 
upevnit si zásady zdravého životního stylu. Měli by si také rozšířit obzory, získat větší přehled 
o životě ve světě, rozvíjet své dorozumívací dovednosti v anglickém jazyce a využívání ICT a 
samozřejmě získat poznatky a dovednosti pro svůj budoucí profesní život. To vše projekt 
umožňuje prostřednictvím setkávání se s vrstevníky v mezinárodním prostředí a spoluprací s 



nimi v rámci plnění naplánovaných činností a aktivit. Během setkání měli studenti možnost 
navázat přátelské vztahy, které se budou určitě rozvíjet a upevňovat v dalším období 
projektové práce. Nejen pedagogičtí zástupci partnerských škol ale i studenti spolupracovali 
při tvorbě inovativních aktivit a  vyměnili 
si své názory, přístupy, postoje a 
zkušenosti. 

    Všichni účastníci litují, že nepříznivé 
počasí zabránilo španělským a italským 
partnerům v účasti na setkání a tím na 
aktivní realizaci projektových aktivit. O to 
vice se všichni těší na další setkání, které 
se uskuteční v květnu 2018 ve španělské 
Granadě. 

 

 

 

 


