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Během hlavních prázdnin proběhla další fáze mezinárodního programu Evropské unie
Erasmus+ „Anglicky lépe pro všechny“ (Better English for Everyone), jehož úspěšným
žadatelem se naše škola stala ve školním roce 2019/2020.
Zapojení do programu vede k posílení profesní odbornosti našich pedagogů, ke
zkvalitnění vyučovacího procesu a celkově ke zlepšení úrovně výuky anglického jazyka pro
všechny žáky s ohledem na jejich věk a nadání. Přispěje dále k získání nových vědomostí,
poznatků a praktických dovedností z oblasti metodologie výchovně vzdělávací práce s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavními cíli programu jsou rozvoj a zdokonalování
jazykových a metodologických kompetencí pedagogů, utváření a rozvíjení interkulturních
kompetencí pedagogů a žáků, podpora spolupráce se školami na mezinárodní úrovni, využívání
moderních a informačních komunikačních technologií a efektivní vzdělávání pro všechny žáky.
V termínu 1. 8. – 15. 8. 2021 byly realizovány dvě vzdělávací mobility, které naplnily
uvedené cíle. Paní ředitelka Jana Uherková a paní učitelka Magda Kaláčová absolvovaly
jazykově metodologické kurzy zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a metody výuky
cizího jazyka u žáků mladšího školního věku - Managing a Diverse Classroom: Facing
Upcoming Challenges, Holistic Approaches to Early Years Education, Enough Theory. Let´s
Play! Fun Games for Developing the Whole Child. Kurzy proběhly v Language Campus ve
městě San Cristóbal de La Laguna na Tenerife ve Španělsku. ve Španělsku, které je pro svou
500letou historii a vzornou péči o památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
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