ERASMUS + CALILIE
Vážení rodiče, milí studenti,
naše škola se od letošního školního roku účastní projektu Erasmus +. Projekt je
zaměřený na výuku anglického jazyka metodou CLIL a součástí programu je
mezinárodní spolupráce se školami v Itálii a Španělsku. Projektu se zúčastní 30
studentů z každé země.
V průběhu projektu se budou studenti vzdělávat v anglickém jazyce, a to v rámci
bloků zaměřených na historii, kulturu, umění a literaturu z daného období českých
i evropských dějin. Studentům bude tímto způsobem navýšen počet hodin anglického
jazyka. Ve smyslu spolupráce s partnerskými školami budou studenti v kontaktu se
spolužáky ze zahraničí a budou sdílet své poznatky z jednotlivých období.
Součástí programu jsou i mobility, ve kterých studenti navštíví na týden partnerskou
školu v Itálii nebo Španělsku. Veškeré náklady na dopravu a program na místě
jsou hrazeny z prostředků Evropské Unie. Ubytování a strava v rámci mobilit jsou
realizovány formou výměnného pobytu. Projekt rovněž počítá s uskutečněním
exkurzí v rámci České republiky, také hrazených z prostředků EU.
Název projektu:

ERASMUS + CALILIE

Účastnické země: Česká republika, Itálie, Španělsko
Počet studentů:

30 (každá země)

Trvání projektu:

Školní rok 2018/2019 a 2019/2020

Zaměření:

Výuka anglického jazyka metodou CLIL

Téma:

Historie, kultura, umění a literatura

Náplň projektu:

Výuka dané problematiky, mobility (zahraniční exkurze), místní
exkurze

Cíle projektu:

Cílem projektu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů
v anglickém jazyce pomocí metody CLIL, zlepšit jejich orientaci
v dané problematice a zejména poznat kulturu z jiných zemí EU
a rozvíjet schopnost spolupracovat na mezinárodní úrovni

Projekt hradí:

Náklady na výuku studentů práci v rámci projektu, dopravu a
program během zahraniční exkurze, exkurze v rámci České
republiky

Partneři:

IES Benazaire, Herrera del Duque, Badajoz
Istituti Omnicomprensivo Orte, Via del Campo Sportivo, 22,
01028 Orte VT

Závazná přihláška k účasti na projektu Erasmus + Calilie 2018–2020
Závazně přihlašuji syna/dceru ………………………………………. k účasti na projektu
Erasmus + Calilie 2018-2020, který bude na škole probíhat ve školním roce
2018/2019 a 2019/2020. Souhlasím s podmínkami účasti na projektu:
-

aktivní účast studenta/studentky v hodinách věnovaných projektu

-

ubytování formou výměnného pobytu

V ……………….……… dne ………………..……. 2019

Jméno,

příjmení

a

podpis

zákonného

……………………………………………………
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