
Program Erasmus+
Spolu do Evropy

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75



Co se vám vybaví, když se 
řekne Erasmus+?

https://app.nearpod.com/command?puid=4b2fd8
99f9a94ca95850c42d2434f913-1&sid=53aa6e0be0
8e74d67a9786a6c7c98fb9&origin=My%20Library

Sdílená tabule Nearpod.com: 

https://app.nearpod.com/command?puid=4b2fd899f9a94ca95850c42d2434f913-1&sid=53aa6e0be08e74d67a9786a6c7c98fb9&origin=My%20Library
https://app.nearpod.com/command?puid=4b2fd899f9a94ca95850c42d2434f913-1&sid=53aa6e0be08e74d67a9786a6c7c98fb9&origin=My%20Library
https://app.nearpod.com/command?puid=4b2fd899f9a94ca95850c42d2434f913-1&sid=53aa6e0be08e74d67a9786a6c7c98fb9&origin=My%20Library


Program Erasmus+

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/


Výzva 2019

❏ termín pro podání žádosti 5. 2. 2019
❏ žádost podaná prostřednictvím elektronického systému
❏ po oslovení pedagogického sboru - ze zájemců o účast na projektu 

vznikl projektový tým složený z koordinátora, asistenta 
koordinátora, ředitele školy (schvalovatel), účetní a účastníků 
plánovaných mobilit

❏ součástí projektové žádosti - vize školy, důvod realizace projektu 
a jeho cíle v souladu s potřebami školy



Možnosti v programu Erasmus+

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

❏ KA 1 — Vzdělávací mobilita jednotlivců
❏ KA 2 — Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
❏ KA 3 — Podpora reforem vzdělávací politiky

Náš projekt patří do kategorie KA 1



KA 1 = projekty mobilit

V oblasti mobilit se nabízejí tyto aktivity, na které 
se uplatňuje finanční podpora:

❏ vzdělávací kurzy
❏ stínování
❏ výukový pobyt



Časový harmonogram projektu

❏ květen 2019 zpráva o schváleném projektu
❏ červen 2019 školení pro schválené projekty
❏ prosinec 2019 - účastnické smlouvy, následný převod finančních prostředků
❏ výjezdy účastníků plánovány na letní prázdniny 2020
❏ z důvodu pandemie přesunutí všech výjezdů o rok (na letní prázdniny 2021)
❏ podzim 2021 žádost o prodloužení projektu o 12 měsíců (maximální možnost prodloužení) - schváleno
❏ jaro 2021 plánování a organizace mobilit - změna všech destinací, hledání nových partnerů (škol/kurzů)

Velká Británie, Edinburgh  - Španělsko, Madrid (English Matters); Malta (Alpha School)
Finsko - Chorvatsko (Interact)
Velká Británie, Cheltenham - Malta (Alpha School)

❏ červen 2021 - hledání náhradníka za 1 z původních členů týmu
❏ červenec 2021 2týdenní mobilita Španělsko, Madrid - 3 vyučující, 2 různé kurzy
❏ srpen 2021 týdenní mobilita Chorvatsko, Split - 1 vyučující 
❏ srpen 2021 týdenní mobilita Malta, St. Paul´s Bay - 1 vyučující
❏ září 2021 týdenní mobilita Malta, St. Paul´s Bay - 1 vyučující
❏ říjen 2021 týdenní mobilita Malta, St. Paul´s Bay - 1 vyučující (náhrada za letní 2týdenní kurz na Maltě - 

uzavřené jazykové školy)
❏ listopad 2021 týdenní mobilita Malta, St. Paul´s Bay - 1 vyučující (náhrada za letní 2týdenní kurz na Maltě - 

uzavřené jazykové školy)
❏ prosinec 2021 šíření výsledků = tzv. diseminace, splnit to, co je v žádosti
❏ 5/1/2022 oficiální konec projektu - tvorba závěrečné zprávy v el. systému Mobility Tool (do 30 dnů)
❏ po celou dobu trvání projektu záznamy do el. systému Mobility Tool



Administrativa projektu

EU / Evropská komise

česká národní agentura

- schvaluje žádosti; organizuje a pořádá školení, akce; 
sjednává a podepisuje se školou grantovou dohodu; 
vyplácí finanční podporu; zajišťuje, předává informace 
školám - ředitelům, koordinátorům; schvaluje změny; 
konzultuje, radí; hodnotí
https://www.naerasmusplus.cz/

https://www.dzs.cz/program/erasmus

https://www.naerasmusplus.cz/
https://www.dzs.cz/program/erasmus


Výběr kurzů

přes portál EU https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Mobility — kurzy

❏ 18/7—31/7 2021 Španělsko, Madrid  ENGLISH MATTERS
jedna vyučující 1. stupně na kurz English for Teachers
dvě  vyučující (1 z 1. st., 2. z 2. st.) na kurz CLIL

❏ 8/8—14/8 2021 Chorvatsko, Split  INTERACT
jeden vyučující 2. stupně  na týdenní  kurz Broadening Horizons Through Outdoor 
Learning

❏ 8/8—14/8 2021 Malta, St. Paul´s Bay  ALPHA SCHOOL
jedna vyučující 2. stupně  na týdenní  kurz Creative Methodology

❏ 5/9—11/9 2021 Malta, St. Paul´s Bay  ALPHA SCHOOL
jedna vyučující 2. stupně  na týdenní  kurz CLIL – Content & Language Integrated 
Learning

❏ 24/10—30/10 2021 Malta, St. Paul´s Bay  ALPHA SCHOOL
jedna vyučující 2. stupně  na týdenní  kurz Creative Use of Technology in the 
Classroom

❏ 13/11—20/11 2021 Malta, St. Paul´s Bay  ALPHA SCHOOL  
jedna vyučující 1. stupně  na týdenní  kurz Go IWB!



Španělsko, Madrid 19.—30. 7. 2021 
CLIL: Content & Language Integrated Learning

❏ CLIL: podstata, vznik metody, její výhody a možnosti 
využití (soft a hard forma)

❏ bilingvní vzdělávání 
❏ vhodná spolu s kooperativním vyučováním
❏ důležitost heterogenních skupin
❏ respekt Bloomovy taxonometrie



Španělsko, Madrid 19.—30. 7. 2021 
CLIL: Content & Language Integrated Learning

❏ aktivity: KWL, Jigsaw, Think-Pair-Share, 
Date time, Pass the Page, Shared Reading, 
An Umpalumpa is …, Diamond, Quiz-Quiz-Trade,
Picture Dictation, Gallery Walk, Running Dictation  

❏ CLIL ACTIVITIES, Liz Dayle, Rosie Tanner, 
Cambridge 2012 (video for YL with no sound)

❏ ICT for CLIL – zdroje aktivit: 
https://www.blendspace.com/lessons 
https://wakelet.com/
https://cs.khanacademy.org/

https://www.blendspace.com/lessons
https://wakelet.com/
https://cs.khanacademy.org/


Španělsko, Madrid 19.—30. 7. 2021 
CLIL: Content & Language Integrated Learning

❏ ICT for CLIL – zdroje aktivit: 
https://kids.nationalgeographic.com/
https://ed.ted.com/
https://bubbl.us/

❏ ICT for CLIL – vytváření vlastních materiálů a zdrojů:
https://www.thinglink.com/
https://genial.ly/

❏ ICT for CLIL – prezentace:
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/cs_cz/
https://www.classroomscreen.com/
https://edpuzzle.com/

https://kids.nationalgeographic.com/
https://ed.ted.com/
https://bubbl.us/
https://www.thinglink.com/
https://genial.ly/
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/cs_cz/
https://www.classroomscreen.com/
https://edpuzzle.com/


What have we learnt? 
English for Teachers, Madrid, 19 - 30/7/2021

GRAMMAR
Tenses:
Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple
Verbs regular and irregular
Prepositions
Frequency adverbs
Adjectives

VOCABULARY and PRONUNCIATION
environment
weather
time
food and drinks
society and culture

MADRID AND AROUND
Walking around Madrid (tasks), Madrid Quiz
National Museum of Prado
The Reina Sofia Museum
Royal Palace of Madrid
Toledo
San Lorenzo el Escorial
Avilla

SPANISH CULTURE
Typical spanish food: tapas, tortilla, paella, churros. (Merkado, Traditional 
Chocolateria San Gines)
Typical spanish drinks: wine, beer
Corrida
Flamenco
People
Holidays



IDEAS for our lessons

❏ City game 
❏ tasks for students – searching for 

places and monuments, using 
instructions, in a native language

❏ Students learn from students – work in 
groups, board games, domino with verbs in 
Past, quizlet

Museum Prado – learning to look at 
paintings.

What story does the picture tell, for 
example „Las meninas” by Diego 
Velasquez ?

Tour of Toledo as an inspiration for excursions 
for students – a conversation about 
multiculturalism

English for Teachers, Madrid, 19 - 30/7/2021



Best Memories

English for Teachers, Madrid, 19 - 30/7/2021



Split 2021 – Broadening Horizons Through Outdoor Learning

- tento kurz byl v mnohém specifický
- Finské Joensuu (původní žádaná destinace) to také nebylo, ale obzory jsem 

si rozhodně a výrazně rozšířil a o to v tomhle kurzu přece šlo!



Dozvěděl jsem se něco o historii Splitu, o krásách chorvatských 
ostrovů, o rychlosti místních katamaránů a variabilitě místních pláží
- informací využitelných v praxi jsem mnoho nenačerpal, ale i tak to 
rozhodně stálo za to

Split 2021 – Broadening Horizons Through Outdoor Learning



8.–14. 8. 2021 Malta, St. Paul´s Bay  ALPHA SCHOOL
 kurz Creative Methodology

English Conversation | Very Funny English Speaking | part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ttu7XTXUfF8
English grammar
 https://linguapress.com/grammar/past-tenses.htm

Creative English
https://bookcreator.com/
kulturní den - Mdina

https://www.youtube.com/watch?v=Ttu7XTXUfF8
https://linguapress.com/grammar/past-tenses.htm
https://bookcreator.com/


Malta, St. Paul´s Bay 25.—29.10. a 15.—19. 11. 2021 
Creative Technology in Classroom/Go IWB!

❏ sdílená tabule Nearpod.com 
❏ videoaktivita s otázkami Nearpod.com
❏ vytváření vlastního blogu na Blogger.com
❏ Socrative – kvíz 

https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
❏ plickers.com  - kvízy s kartičkami

https://www.plickers.com/library
❏ práce s programem ActiveInspire – pro interaktivní 

tabuli
❏ kulturní den – Akvárium Malta 

https://www.aquarium.com.mt/     

https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
https://www.plickers.com/library
https://www.aquarium.com.mt/


Malta, St. Paul´s Bay 25.—29.10. a 15.—19. 11. 2021 
Creative Technology in Classroom/Go IWB!

❏ kvízy s pomocí Quizlet.com
❏ WarmUps (rozehřívačky)/Coolers (uvolňovačky):

se sdílenou tabulí (obrázky, fotky, slova, věty), s 
abecedou (od každého písmene slovo, poté příběh), 
kvízem atd.

❏ prezentace s Google Slide



Malta, St. Paul´s Bay 25.—29.10. a 15.—19. 11. 2021 
Creative Technology in Classroom/Go IWB!

❏ Quizziz, Kahoot, Thinglink, Trello, Padlet, Bookcreator, 
Edpuzzle, Kinemaster, Blogger

❏ Alternativní varianty pro práci s prezentací 

→ Prezi.com

→ Canva.com

→ AdobeSpark.com

https://prezi.com/view/NCIOHSoyPIPdpZlFpLa6/
https://express.adobe.com/page/yRgM0qOTSeKTY/


Následné aktivity:

❏ použití metod, forem a aplikací získaných 
na absolvovaných kurzech ve výuce, využití Ipad učebny

❏ publicita projektu – ve škole (workshop pro kolegy), na webu 
školy, ve školním časopise Školní drbna, pro veřejnost - Tv 
Fonka, články v místních periodikách, na radě ředitelů ZŠ na 
MÚ Příbram

❏ záznamy z hodin s použitím nových metod práce, anketa pro 
žáky - zda vnímají změnu v hodinách po užití nových metod

❏ spolupráce v rámci EU platformy E-Twinning s polskou 
základní školou Marii Skłodowskiej - Curie
https://www.inowroclaw.pl/opis-45-szkola_podstawowa_nr_9_
z_oddzialami.html

❏ doplnění a zadání dat v Mobility Tool, vypracování závěrečné 
zprávy

https://www.inowroclaw.pl/opis-45-szkola_podstawowa_nr_9_z_oddzialami.html
https://www.inowroclaw.pl/opis-45-szkola_podstawowa_nr_9_z_oddzialami.html


Následné aktivity:

❏ Projekt Let this Christmas Time Connect Us
❏ videopozdravy zúčastněných škol
❏ https://studio.youtube.com/video/sS4whrytea0/edit
❏ https://www.youtube.com/watch?v=pwi-qZaK7cg&t=4s
❏ https://twinspace.etwinning.net/217045/materials/imag

es
Inowroclaw, PL

Příbram, CZ Příbram, CZ

https://studio.youtube.com/video/sS4whrytea0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=pwi-qZaK7cg&t=4s
https://twinspace.etwinning.net/217045/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/217045/materials/images


Další praktické ukázky, workshop pro kolegy:

❏ Quizlet.com  Erasmus+
https://quizlet.com/es/654116080/erasmus-flash-cards/

❏ Last Christmas Nearpod.com
https://nearpod.com/library/?ks=1&origin=

❏ Book Creator
https://read.bookcreator.com/library/-LCESe5qTaw-qLZ
CBqm3/book/k4SA4B5_SJ-L93mTB4U76w

❏

https://quizlet.com/es/654116080/erasmus-flash-cards/
https://nearpod.com/library/?ks=1&origin=
https://read.bookcreator.com/library/-LCESe5qTaw-qLZCBqm3/book/k4SA4B5_SJ-L93mTB4U76w
https://read.bookcreator.com/library/-LCESe5qTaw-qLZCBqm3/book/k4SA4B5_SJ-L93mTB4U76w


DĚKUJEME ZA POZORNOST!!!

Projektový tým


