
 

 

V červenci 2022 vyvrcholil školní projekt Erasmus + 

Education for Future – Vzdělání pro budoucnost 

ZŠ Měřín podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců, a proto jsme se zapojili se žádostí o 

grant do výzvy Erasmus+. Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje 

mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný 

rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a 

pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. 

Naše základní škola se stala úspěšným žadatelem a projekt získal financování prostřednictvím 

programu Erasmus+, a to v rámci výzvy Projekt mobility osob ve školním vzdělávání. 

Byly zvoleny týdenní intenzivní metodické kurz pro učitele anglického jazyka na Maltě ve škole 

Link School of English, v termínu 1. - 5 . 7. 2022, kterého se zúčastnily tři učitelky z 1. i 2. 

stupně. 

Kurzy byly zaměřeny na rozvoj jazykových kompetencí s důrazem na používání kreativních 

metod a informačních technologií ve výuce. Vzhledem k tomu, že probíhaly na ostrově Malta – 

nejmenším státě EU, přirozenou formou rozšiřoval i vědomosti v oblasti reálií. Zahrnoval lekce 

zaměřené na osobní jazykový rozvoj, učební styly a motivaci, rozvíjení konverzace, poslechu, 

čtení i psaní u žáků, dále na využití výpočetních technologií při výuce a evaluaci žáků. 

Malta byla 160 let kolonií Velké Británie, a angličtina je zde spolu s maltštinou úředním jazykem. 

Je zde velké množství jazykových škol a angličtinu slyšíte všude – v ulicích, kavárnách i 

obchodech. Během pobytu jsme si našly čas i na kulturu. Navštívily jsme hlavní město Valletta, 

zařazené na seznam UNESCO, známou Modrou jeskyni (Blue Grotto), megalitické chrámy 

z mladší doby kamenné Hagar Quim a Mnajdra i největší rybářský přístav na Maltě – 

Marsaxlokk. 

Nabyly jsme spoustu zkušeností a znalostí, které se teď snažíme využívat při předávání 

vědomostí našim žákům, a které také sdílíme s našimi dalšími kolegy.  

Jsme rády, že na naší škole tyto kursy několik kolegů absolvovalo a doufáme, že ZŠ Měřín 

bude i dále úspěšným žadatelem o tento grant. 

Více informací o programu Erasmus+ naleznete na stránce: www.dzs.cz 

http://www.dzs.cz/

