Naše škola je aktivně zapojena do programu eTwinning.
Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních
a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém
dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, více na: www.etwinning.cz
Učitelé a žáci mohou pro svou mezinárodní spolupráci používat interní e-mail, chat a diskusní
fórum, mohou sdílet dokumenty a tvořit jednoduché webové prezentace. Do virtuálního
prostředí pro spolupráci mají automaticky přístup pouze učitelé, kteří spolu uzavřeli
partnerství a zaregistrovali společný projekt, a žáci či kolegové, kteří tam byli posléze
přizváni.

PROJEKTY
What IS culture?
Projekt zaměřený na poznávání cizích kultur o hodinách anglického jazyka.
Spolupracující země – Velká Británie, Turecko, Česká republika, Rumunsko, Polsko
Koordinátor projektu – Andrea Pražáková
Cíle: motivace pro výuku cizího jazyka, zvýšení povědomí o kulturní různorodosti,
mezinárodní spolupráce, využití informačních a komunikačních technologií ve výuce,
mezipředmětové vyučování

A year in my life
Mezinárodní spolupráce se účastní devět škol. Projekt pro žáky 12 -14 let.
Děti pracují ve skupinách a každý měsíc sdílejí informace kulturního života své země.
Cíle: prožitkové vyučování, motivace pro výuku anglického jazyka

A trip across Europe

k projektu jsme se připojili v září 2015

Poznáváme Evropu, spolupráce Španělska, Turecka, Polska a České republiky

V druhém pololetí školního roku 2015/16 jsme zahájili dopisování v rámci projektu A trip
across Europe se Španělskem. Také jsme si vyměnili Valentýnská přání s dětmi z Finska a
naše dopisování pokračuje. Za práci na projektech jsme byli odměněni dárky se symboly
eTwinning. Ve druhém pololetí se náš klub opět rozrostl 

Sdíleli jsme informace o průběhu výuky v různých
zemích – Turecko - fotografie znázorňují hodinu dějepisu

Valentýnky z Finska
Ve druhém pololetí školního roku 2015/16 jsme se připojili k projektu

Diversity is our wealth
V projektu spolupracuje mnoho zemí Evropy a cílem je porovnat si pestrost našich kultur.

