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

s názvem Cizí jazyky a ICT je zaměřený na klíčovou aktivitu KA1 – vzdělávání pracovníků 

mateřských, základních a středních škol v zahraničí. 

Projekt Erasmus + je pro naši organizaci další příležitostí, jak umožnit našim pedagogům 

zdokonalit své jazykové kompetence a také ICT vzdělání. Naší snahou je pedagogy vzdělávat 

na mezinárodní úrovni a vnášet inovaci do standardních školních procesů. 

 

Cíle: 

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

lektory, ale i s dalšími účastníky kurzů v anglickém a francouzském jazyce. 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,  

tj. žáků naší organizace.  

Navážeme na již uskutečněný projekt Modernizace výuky na ZŠ Neplachovice. Předmětem 

tohoto projektu bylo vybudování učebny pro odbornou výuku fyziky, chemie a přírodopisu  

a jazykové učebny pro výuku cizích jazyků. Zvýšíme tak míru využití těchto učeben  

v souvislosti s metodou Clil, která se promítne v hodinách přírodopisu.  

Projekt Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku podpořil profesní 

rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního 

prostředí. Na tento úspěšný projekt navážeme dvěma mobilitami, které budou zaměřené na 

rozšíření ICT dovedností u pedagogů.  



Využijeme mezipředmětové vazby mezi cizím jazykem a výchovou k občanství nebo výchovou 

ke zdraví. V rámci projektové výuky budou žáci na 2. stupni pracovat se zahraničními partnery 

přes platformu eTwinning. Navážeme tak na velmi úspěšné mezinárodní projekty, které naše 

škola plní na 1. stupni. 

Vznikne nový zájmový kroužek Francouzský jazyk, který umožní další rozvoj jazykových 

kompetencí žáků naší školy.  

 

Přínos:  

Předpokládáme, že mobility zaměřené na ICT vzdělávání budou pro naše pedagogy přínosné  

a pomohou jim zpestřit vyučovací hodiny. Učitelé, kteří absolvují jazykové kurzy, získají 

neocenitelné zkušenosti v oblasti komunikativních kompetencí a budou tak moci své rozšířené 

dovednosti uplatnit ve výuce.  

 

Šíření:  

Budeme informovat širokou veřejnost o projektu Erasmus+ prostřednictvím vlastních 

webových stránek, místních komunikačních medií a školního časopisu. Uskutečníme setkání 

pro pedagogy a ředitele okolních škol a představíme jim tento projekt a možnosti zapojení do 

programu Erasmus+. Zpřístupníme materiály, které budou využívány v rámci metody Clil.   

 
Mgr. Klára Střížová 


