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1
 Výměnný projekt v rámci programu CertiLingua je realizován v průběhu studia žáka/žákyně na čtyřletéím 

gymnáziu nebo střední škole či na druhém stupni osmiletého gymnázia a konal se zpravidla v zahraničí po dobu 
několika dnů. V případě výměnného projektu konaného v tuzemsku je nutno vysvětlit, jak a v jaké míře byla 
zohledněna myšlenka interkulturní výměny. Zběžná, jednorázová nebo velmi krátká setkání a/nebo čistě 
teoretické pojednání interkulturního tématu nejsou dostačující. 
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Má motivace 

 Kdy a kde se projekt koná? 

 Jaký je můj osobní vztah k projektu/můj osobní zájem na projektu? 

Popis myšlenky projektu, vysvětlení interkulturního zadání v rámci výměnného projektu 

 Jak byl projekt plánován a proveden? 

 Kdo se s kým setká? 

 Jaké zadání jsem si v v přípravné fázi projektu vymyslel/a?  

 Jakou roli hraje myšlenka výměny v mých úvahách?  

Osobní výhled na projekt  

 Proč jsem si zvolil/a tento projekt?  

 Jaká mám očekávání a představy?  

 Jaké mám otázky týkající se projekt?  

 Jaký význam má projekt v interkulturním kontextu? 

Napojení výměnného projektu na školní nebo odborný(é) kontext(y) 

 Jak je projekt propojen s výukou nebo mimoškolní nabídkou školy? 

 Probíhá projekt v rámci PS (pracovní skupina) nebo některého projektu Comenius?  

Provedení projektu 

Věcný popis průběhu projektu  

 Krátký popis průběhu projektu, mj. s ohledem na průběh aktivit, zúčastněné partnery atd.  
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Propojení interkulturního zadání s průběhem projektu 

 Jaký význam má moje zadání/téma pro výměnný projekt?  

 Došlo v průběhu projektu k nějakým změnám oproti předpokladům a očekávání? 

 Objevila se v průběhu projektu nová interkulturní témata či náměty?   

Reflexe výměnného projektu  

 Jak hodnotím průběh projektu?  

 Jaké dimenze (úroveň 4, EIO-1 až EIO-3) referenčního rámce ELOS byly dotčeny v rámci mého 

výměnného projektu?  

Interkulturní zkušenosti  

 Co mne spontánně udivilo, překvapilo, potěšilo, … ?  

(Upozornění: První záznamy či poznámky by měly vzniknout již během projektu, např. pomocí 

Autobiography of Intercultural Encounters – AIE: 

http://www.coe.int/t/DG4/AUTOBIOGRAPHY/) 

 Jaké byly mé první dojmy? 

 Jak jsem se při prvních setkáních cítil/a? Co jsem pociťoval/a?  

 

Zpětný pohled na výměnný projekt  

 

 Jak dalece změnil projekt v evropském a mezinárodním pohledu moji vlastní schopnost 

jednat? 

 Jaké společné vlastnosti a rozdíly s ohledem na jazykově kulturní fenomény a situace pro mne 

byly nápadné? Jak hodnotím tato pozorování?  

 Jaké jazykové/kulturní fenomény vlastního jazyka/kultury jsem si v rámci výměnného projektu 

uvědomil/a?  

 Objevily se jazykově kulturní konfliktní situace? Jaké se ukázaly možnosti řešení?  

 Co mi projekt zprostředkoval s ohledem na školní nebo odborné kontexty?  

 Jaké dopady mají s projektem propojené interkulturní zkušenosti a zážitky na mé budoucí 

plány?  
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Přílohy 

Bibliografie (obvykle není nutná) 

Prohlášení o samostatném vypracování 

Projektová dokumentace musí být samostatná práce, jejíž samostatnost je stvrzována 

následujícím prohlášením:  

"Prohlašuji, že jsem vyhotovil projektovou dokumentaci bez cizí pomoci a použil pouze 

zdroje a pomocné prostředky uvedené v seznamu.“ 

Souhlas se zveřejněním projektové dokumentace  

Následující klauzule by měla být obsažena na konci projektové dokumentace:  

„Je plánováno zpřístupnit projektové dokumentace vědeckým zkoumáním a síti 

programu CertiLingua zveřejněním zvlášť vydařených příkladů z praxe na domovské 

stránce projektu. Toto probíhá anonymní formou. Souhlas autorky/autora přesto 

nutný.  

□ Souhlasím s anonymním zveřejněním mé projektové práce.  

□ Nesouhlasím s anonymním zveřejněním mé projektové práce.“ 


