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Je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. 

 

Mikroprojekt je zaměřen na konkrétní spolupráci dvou středních škol SOŠ a SOU Lanškroun a Zespół 

Szkół Nr 1 Dzierżoniów, jejich ţáků a pedagogů, s moţností rozšíření na další školy. Cílem společného 

projektu je povzbudit a podpořit přeshraniční spolupráci tak, aby byla rozšířena výuka češtiny a polštiny  

v partnerských školách. Projekt se týká vzájemné výměny ţáků obou škol s cílem ţáky vzdělávat  

v jazykových učebnách vybavených multimediální technikou. Realizace aktivit projektu bude zahrnovat 

výuku polského jazyka pro ţáky SOŠ a SOU Lanškroun a výuku českého jazyka pro ţáky Zespół Szkół  

Nr 1Dzierżoniów. Výsledkem projektu bude modernizace jazykové učebny, slovníky CZ-PL a PL-CZ, 

které budou nápomocny při vzájemné komunikaci, a DVD nosiče s  ukázkami namluvených frází 

v českém i polském jazyce. Taktéţ se uskuteční jednodenní seminář na téma „Způsob výuky 

a komunikace v cizích jazycích“ se sborníkem přednášek a konference “Efektivní vyuţití multimediální 

techniky v cizích jazycích“ s názornými ukázkami zapojení techniky ve výuce. 

Součástí projektu je také vzájemné poznání kulturních a historických aspektů obou regionů. Výměnné 

stáţe mají pomoci studentům zlepšit jejich komunikační dovednosti, učitelům umoţní pochopit metody 

pouţívané při výuce cizích jazyků s důrazem na vyuţití multimediální techniky. Konečným výsledkem 

projektu je rozvoj slovní zásoby a frází v polském a českém jazyku, které budou uţitečné pro další 

spolupráci mezi našimi školami. Ţáci, kteří se zúčastní projektu, mají větší šanci získat pracovní 

příleţitosti na druhé straně hranice, nebo moţnost studií na vysokých školách druhého státu. 

Spolupráce bude dále posilovat vzájemné vztahy mezi partnerskými školami. To umoţní lépe pochopit 

kulturu a historii sousedních zemí a tím přispět k lepšímu pochopení kultur partnerů. Vytvoří se příznivé 

podmínky pro rozvoj kulturního a společenského chování v pohraničí oblasti. Pozitivní zkušenosti 

partnerských škol mohou vyvolat zájem dalších škol v regionu o podobný typ spolupráce, a to na obou 

stranách Euroregionu Glacensis. 

Datum zahájení realizace mikroprojektu:  1.10. 2010 

Datum ukončení realizace mikroprojektu:  31. 3. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
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