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Škola uspěla na konci školního roku 2021/2022 s žádostí o grant na vzdělávací program 

Evropské unie Erasmus+ Budoucnost bez bariér (Barrier free future). Cílem projektu je 

naplnění individuálních potřeb všech žáků v souvislosti s jejich diverzitami různého charakteru 

v oblasti společného jazykového vzdělávání v AJ (např. žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáci z bilingvních rodin, žáci s různou vstupní vybaveností a zkušeností s cizím 

jazykem atd.). Zapojení do projektu povede k dalšímu rozvoji profesních a jazykových 

kompetencí pedagogů tak, aby kvalitně vyučovali všechny žáky bez bariér na obou stranách. 

Hlavními tématy projektu jsou společné vzdělávání, podpora rovnosti a nediskriminace, nové 

metody a přístupy výuky a vzdělávání. 

Projekt umožnil pedagogům realizovat plánované vzdělávací mobility na Kypru. Dva 

pedagogové absolvovali o hlavních prázdninách v roce 2022 v jazykové škole English in 

Cyprus ve městě Limassol dvoutýdenní jazykový kurz General English Standard. Kurz byl 

zaměřen na rozvoj všech jazykových dovedností a jeho hlavním cílem bylo zlepšení 

komunikace v angličtině. Před zahájením vlastní výuky pedagogové absolvovali rozřazovací 

online testy do kurzů individuální úrovně. Ve třídě bylo maximálně 15 studentů různého věku 

a profesního zaměření z mnoha zemí světa. Lektor byl profesně zdatný a zkušený. Výuka byla 

interaktivní, metodicky pestrá a poutavá. Každý týden byla výuka ukončena testem, kterým byl 

ověřen individuální pokrok v jazykových dovednostech.  



Realizované vzdělávací mobility byly přínosnou a zajímavou zkušeností z pohledu jazykového 

vzdělávání i seznámení s odlišnou kulturou a reáliemi státu na pomezí Evropy a Asie. Získané 

jazykové kompetence a zkušenosti přispěly k posílení profesní odbornosti pedagogického sboru 

a povedou k dalšímu zlepšení úrovně a podmínek poskytovaného jazykového vzdělávání. 

Projekt bude pokračovat dalšími fázemi - sdílením zkušeností, šířením výsledků vzdělávacích 

mobilit a implementací získaných jazykových dovedností do každodenní výuky, jež povedou 

k naplnění cílů projektu. Ukončen bude podáním závěrečné zprávy. 

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) 

odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a 

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

 

 

 


