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Stínování v partnerské škole v Turecku
V rámci programu Erasmus+ byla schválena žádost 900 žáků Ve VěkU 6 až 14 let,

Základní rtóty l. n. Komenského Brandýs nad or_ vietně žáků se speciálními po_

licí o grant v klíčové akci 1 pro jednoroÉní projekt |§b'.i| T$liT:l?ť:H,i;
,,VzděIáváme s Komenským". s nízkými přílmy,

čís|o 26

v minulém školním roce se ře,
ditel, Zéstupkyně řed te e a dvě
uč te ky rozje i do základni školy
Erzurumlu Lbrahirn Hakki ortao-
kulu v turecké Ankaře, aby zis-
kal co nelvíce níormací o sys-
tému tureckého ško ství, na-
čerpali nové poznatky a nsp-
raci, a to jak V říZení a manage-
mentu, tak v jiných metodách
a formách výuky,
vzdělávání v Turecku se řídí
Vnltrostátním systémern, který
by za|ožen v souladu s reíor-
mami Atatúrka po Založení TU-

recké repub|iky. Pov nná škoní
docházka je od 6 do ]8 et,
od 12, dubna 2012 platí nový
VZděláVací Systérn 4 + 4 + 4,
který rozš řuje povnnou školní
docházku z osm na dvanáct l,"t,

Předškolní vzdě ávání ]e dobro-
Volné pro dět 4 5 eté,
Žáci vstupují V 56 etech
do 1, stupně ZŠ (PRIíVARY

5CHool), v 9-10 letech do
2, stupně ZŠ (SEcoNDARY
5CHoOL) a Ve 13-14letech do
středníškoly (HlGH 5C HooL),
Základní vzdělávání je povinné
pro ch apce a dívky a je posky-
továno Zdarrna Ve Veřejných
ško ách.
už na začátku 6. roku se žác
Začínaií připraVovat na rozřa-
zovací test na národní úrovn,
Vždy na konc] 6., 7. a 8. roč-
níku dělá každý žák zkoušku
TEoc a podle celkového počtu
bodů ze všech třízkoušek si žáci
vybíraií, na které Střední škole
(HlGH 5CHooL) budou stu-
dovat, Pod]e výs edků zkoušky
a zájmu si mohou vybrat všeo-
becnou, odbornou, či přírodo-
vědnou středníškolu,
středoškolské studium rná

čtyř|etý učební pán, který př-
pravuje Studenty na vysoko-
ško ské VZděláVání, Na Za-

čátku 9. roku s] každý musízvo-
]t okruh, který by chtěl Studo-

Vat V dalším VZdě áVání: přírodní
Vědy + r],]atematika, společen-
ské Vědy, tUrecká a Sociá]nístu-
dia, nebo c]zí jazyky, Na konc
středoško]ského vzdě]ávání stu-

denti, kteří chtě]í studovat na

vysoké škoe, musí složt při]í-

mací zkoušku, Ta je založena na

ob]astech, které žáci studovali
během středoškolského stud a,

Ročně absolvuje střední školu
kolem ],5 rn lionu studentů.
Asi 95 procent navštěVu]e Ve-

řejné škoiy, ale jejich nedosta-
tek motiVUje rodiče Ze středních
VrSteV Společnost hledat sou-
kromé vzdě ávání,
Vysokoškolské studium za-
hrnuje vzdělávací programy
dvou- a více eté, Existuje 60 vy
sokých škol, s výlimkou soukro,
mých univerz t, Cílem vysoko

Vzhledem k Velkému počtu
žáků ve škole jsou tito rozděleni
do dvou skupin, Jedna skupina
má po celý rok dopo ední vyu-
čování (začíná V 7,10) a druhá
poUZe odpolední, VyUčovací
hod na trvá 40 minut, Všechny
přestáVky jsoU desetirninUtové
Převládá frontá ní Výuka. ]en
V některých třídách ]sme Vidě ]

žáky Ve ško ních uniíormách,
n kdo se však nepřezouvá, Žác
dostávají učebnice l pracovni
Sešity Zdarma. Absence žáka je
do třídní knihy zapsována čís
em, které je každému žákovi
sRo y prloe eno, 5ko a poUZ Va

od Učitelů, žáků rod]čů, V na-
bitém prograrnu ve škole jsme
rně možnost osav]t se všemi
lVeZ národni den dětí, podíVat
Se do tříd, naučt Se novou Vý-

tvarnou techniku, s avnostně
otevřít VýstaVU, ZaUčit S angl č-

tlnU a zaSadit stron]y přátelství,

V samotné Ankaře jsme s ne-
nechal ujít nejnavštěvovanější
památku Ant kabir mauzo-
leUrn N,4Ustafy Kemala Atatůrka
- prvního prez]denta Turecké
repub iky -, lVUZeUm anato-
ských c v iizací pné předmětů
všech národů, které kdy žily na

úzerní Turecka, a Ankarskou ci-
tadel!, Tato h storická pevnost

]e považována za symbol sta-
rého měSta,
Celý pobyt zanechal v nás
všech h uboký dolem, Bu-

ško ského vzdělávání je nabíd-
nout VZdě ání ]ednotl Vcům tak,
aby sp ňoval požadavky společ-
nost na různých vyšších úrov-
ních a rozvíjel vědecký výzkum
tak, aby Se Sta]o Turecko sou-
částí roZV]nUtýCh Zemí,
Pro naše StínoVáníjsme si školU
Erzurumlu lbrahim Hakki Ortao-
kulu nevybral náhodně. Spo u-
pracujemesní V žádosti o me-
znárodní projekt KA 2, ]ehož
je turecká ško a koordinéto-
rem a předkladate em, Ško|a 1e

státní organizací a nachází se

V obast EIVankent, která leží
35 km severozápadně od cen-
tra města Ankara, hlavního
města Turecka. Škola je situo-
vána v s lně industrializované
oblasti a byla za ožena v roce
1995, NaVštěVUje j kolem ]

pro iníormace rod čům elektro-
nickou žákovskou knížku, ve
ško e není školníjíde na, pouze
bufet, u kterého je i prostor pro
posezení, Také jsrne tU nenašli
vybavenou tělocvičnu (pouze
relaxační míStnost) a počitačo-
vou učebnu, Každá třída je Však
vybavena interaktivní tabUlí
a stát chce dát každému žákovi
tab et. Problérny se š kanou se
řeší přeřazením žáka do para-
le ní třídy (v každém ročníku je
koIem deseti tříd), Zapojování
do mez]národních pro]ektů je
pro žáky jedinou možností, jak
\ryceStovat do Zahraničí, Vol-
nočasové aktivity vzhledem ke
SměnnémU proVoZU neeX StUji,

Po celou dobu našeho pobytu

]sme se SetkáVa i Se Vřeým př-
]etím ]ak od Vedení školy, tak

deme dále rozvíjet spo uprác
obou našich škol v mez národ,
ních projektech ErasrnUs+, P]á

nU]erne aktivní zapojení žáků
do komunikace se zahranič-
ním] VrSteVníky, které může Vést
k d ouhodobému přátelství,

Posílí to i jejich jazykové do-
Vednosti, nezbytné pro dnešní
dobu, Získané poznatky Ze 5tí-

nování chceme také zužitkovat
v řízenía managementu školy,
Věříme, že Větší prestiž naší
škoy může přspět k rozhod-
nuti rodičů především z okol-
ních obcí vzdělávat své dítě
v našíškole,

Hana šŤUsÁKoVÁ
koordinátorka projektu

E Eru.rur*


