Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

Zápis z jednání pracovní skupiny
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí, rozvoj kompetencí
v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství
Termín konání
Čas konání
Místo konání

3. října 2017
14:30 – 16:00 hod.
MAS Zlatá cesta, o.p.s., Tachov,
Pivovarská 281

Počet účastníků

3

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Přivítání a úvod
Příklady z praxe: eTwinning, Erasmus+
Diskuze
Závěr

Průběh jednání:
1. Přivítání a úvod
Jednání zahájila paní Sulimová. Přivítala přítomné a krátce představila projekt MAP. Předala
slovo p. Janě Anděl Valečkové, zástupkyni Základní školy Přimda.
2. Příklady z praxe: eTwinning, Erasmus+
Paní Valečková se dotázala přítomných na jejich znalosti/zkušenosti s představovanými
projekty. Jedna přítomná pedagožka konstatovala, že Erasmus zná ještě z dob svého studia a neumí si
představit realizaci na základní škole. Dle jejích slov, děti na základních školách nevidí reálnou možnost
využití jazyka, obzvláště anglického jazyka (vzhledem k lokalitě ORP, je zde využívána spíše němčina).
Prezentující doporučila, pokud nemá pedagog či škola zkušenosti s Erasmem, je lepší začít
s eTwinningem. ZŠ Přimda realizovala projekt v eTwinningu. Jako bonus byla škola finančně oceněna
za 3. národní umístění. Paní Valečková uvedla několik příkladů z praktických činností:
- ČJ-AJ-FR kuchařka: realizovaly děti 2. stupně ZŠ; každé dítě připravilo fotografickou prezentaci,
z prezentací kopírovali do tabulek a následně překládali do rodného jazyka. Propojení 3 škol, 3 zemí.
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- Slovníček (7 jazyků)
- Zpěvníček
- Kniha pověstí: každý ze spolupracujících národů připravil 2 pověsti, nasdíleli v Twinspace (internetové
prostředí eTwinningu, ve kterém se komunikuje).
Přítomní shlédly praktické ukázky práce se systémem Twinspace a ukázky videí z realizace.
V eTwinningu nemusí být vždy partnerem zahraniční škola, lze utvořit partnerství i mezi českými
školami, nebo slovenskou školou, což je vhodné pro menší děti.
Na stránkách www.etwinning.cz jsou kontakty na ambasadory, kteří poradí při přípravě
či realizaci projektů. Praktické ukázky se systémem nalezneme na www.etwinning.net.

3. Diskuze
Bylo konstatováno, že děti ze základní školy si nedokážou představit praktický dopad a využití
jazyka. Zároveň se při běžné výuce pedagogové setkávají s nezájmem a nechutí dětí se vzdělávat. Tento
způsob výuky je pro děti atraktivnější, neboť je přizpůsoben modernímu způsobu života mladých lidí
(točení videí, fotodokumentace, práce s počítačem). Učit se tímto způsobem děti baví.
4. Závěr
P. Sulimová poděkovala přítomným za účast a ukončila setkání.

Zapsala:

Marie Bošková

Ověřila:

Blanka Sulimová

V Tachově dne 9. října 2017

Příloha: Prezenční listina
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