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Naše škola získala grant z projektu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt s názvem Cizí jazyky pro všechny je zaměřený na klíčovou aktivitu KA1 – vzdělávání 

pracovníků mateřských, základních a středních škol v zahraničí.  

 

Projekt Erasmus + a aktivitu podporující mobilitu pracovníků škol vnímáme jako neodolatelnou 

příležitost zdokonalit jazykové kompetence našich pedagogických pracovníků, kteří zároveň 

načerpají nové metody a poznatky, které po absolvování budou moci využít ke zkvalitnění 

procesu výuky. Naší snahou je pedagogy vzdělávat na mezinárodní úrovni a vnášet inovaci  

do standardních školních procesů.  

Znalost cizích jazyků je důležitou součástí mnoha kompetencí, které by měli pedagogové a žáci 

naší školy ovládat. Komunikovat v cizím jazyce umožňuje nejen mladým lidem orientovat se 

v současné době na mezinárodním trhu práce.  

 

Cíle: 

Pedagogové načerpají zkušenosti v zahraničí, budou moci komunikovat s rodilými mluvčími, 

lektory ale i s dalšími účastníky kurzů v anglickém jazyce a nedílnou součástí je metodická 

podpora ve výuce cizích jazyků na 1. stupni.  Získané zkušenosti z absolvovaného kurzu v jiné 

zemi Evropské unie jim umožní přenos mezinárodních zkušeností za účelem zkvalitnění 

procesu výuky a dosažení lepších výsledků učení u cílové skupiny v podobě žáků naší 

organizace.  

Mobility také umožní našim pedagogům využít anglický jazyk v reálných situacích 

prostřednictvím online portálu www.eTwinning.net. Tím dojde rovněž k posílení 

mezinárodního rozměru činnosti naší školy, rovněž jako zavádění a zkvalitnění týmové 

projektové výuky. 



Přínos: 

Předpokládáme, že pro zúčastněné pedagogy budou mobility velmi přínosné a pomohou jim 

zpestřit vyučovací proces anglického jazyka na 1. stupni.  

 

Šíření: 

Budeme informovat širokou veřejnost o projektu Erasmus+ prostřednictvím vlastních 

webových stránek, místních komunikačních medií, školního časopisu. Také proběhne možnost 

navštívit tzv. ukázkové vyučovací hodiny, které budou zaměřeny na činnosti spojené 

s programem Erasmus+.  Cílovou skupinou u výše zmíněných aktivit předpokládáme širokou 

veřejnost, osoby s rozhodovacími pravomocemi na místní úrovni. Šíření informací o projektu 

Erasmus+ mezi kolegy okolních škol a spolupracující mezinárodní kolegy v rámci platformy 

eTwinning. 
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