
ERASMUS na SGAGY

Podpora evropské sounáležitosti je jedním ze strategických cílů naší školy.
Nyní snad více než kdy jindy vnímáme, jak důležitý je celoevropský prostor a
jaká je síla vzájemné spolupráce a respektu.

V roce 2021 jsme žádali o krátkodobý grant v programu ERASMUS+. Na jaře
2022 jsme se dozvěděli, že naše žádost uspěla.
V rámci projektu, který jsme nazvali Mezinárodní zkušenosti pro Sgagy,
tedy naši učitelé o prázdninách absolvovali jazykové a metodologické kurzy.
Nově nabyté zkušenosti učitelé sdílí s kolegy a začleňují se do výuky.
Připravujeme další zkušenosti pro učitele a žáky.
Podívejte se s námi na proběhlé akce.

ICT Skills and Technology Enhanced Learning courses
srpen 2022 Jana Kotzinová

V institutu ETI Executive Training Institute
na Maltě proběhl dvoutýdenní kurz
zaměřený na zdokonalování ICT
dovedností pedagogů.

Sešli se učitelé z Estonska, Polska,
Německa, Slovenska, Španělska a České
republiky. Kurz probíhal v anglickém jazyce.
Co bylo obsahem:
jak vytvořit online procvičování, křížovky,
interaktivní obrázek, založit blog, úvod do
webových stránek a mnoho dalšího.

https://etimalta.com/courses/ict-skills-and-technology-enhanced-learning-courses/


Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher
Language Development
srpen 2022 Eva Červenková

V Easy School of Languages ve Vallettě na Maltě
2-týdenní metodický kurz pro učitele angličtiny zaměřený na rozvoj kreativity  a podporu
motivace k učení ve třídě, jazykové dovednosti, výslovnost, konverzace, storytelling aj.
Setkání učitelů z Itálie, Španělska, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky.

Kontakty navázané v tomto kurzu pokračují v partnerství škol formou spolupráce na
společných projektech se studenty.
(Maďarsko, Polsko)



Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky
v JŠ Dialoge Lindau
září 2022 Jana Jelínková

Kurz byl rozdělen na hodiny německého
jazyka na úrovni C1, kde jsme pracovali na
zlepšování našich jazykových schopností
ve všech oblastech (čtení, psaní, poslech,
mluvení), a na lekce metodiky výuky
německého jazyka pro nerodilé mluvčí.

Metodika byla zaměřena zvláště na hry ve
výuce, sdílení zkušeností a porovnávání
výuky v různých zemích a různých školách.


