KLÍČOVÁ AKCE 2 (KA2) – STRATEGICKÁ
PARTNERSTVÍ
Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje
mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich
jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu
zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s
mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní,
regionální, národní nebo evropské úrovni.
Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro
školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do
těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na
školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů
regionální spolupráce
Strategická partnerství pouze mezi školami umožňují mateřským,
základním a středním školám aktuálně zapsaným v Rejstříku MŠMT ke dni
podávání žádostí realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími
školami z různých evropských zemí. Jedná se o nástupnickou aktivitu
Partnerství škol a Individuální mobility žáků Comenius. V rámci projektů
plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou školy ze dvou a více zemí
spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti,
organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty
následně sdílet a šířit i mimo zapojené školy. V průběhu projektu se
zástupci škol mohou setkávat na projektových schůzkách na jednotlivých
školách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další
směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit. V
případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé
studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se
jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v
podobě pracovní stáže. Partnerství pouze mezi školami mají oproti všem
ostatním typům strategických partnerství v programu Erasmus+ specifická
pravidla financování, umožňující každé ze zapojených škol spravovat svůj
podíl na grantových prostředcích samostatně.

JSME PARTNERSKOU ŠKOLOU PROJEKTU:
Des robots pour collaborer, communiquer et partager :
Des langages pour se comprendre et entreprendre /
Roboti pro spolupráci, komunikaci a sdílení: jazyk ke
vzájemnému porozumění.
Robotické učení je nezbytné, chceme-li ho zavést v průmyslu a v našich
společnostech. Projekt, jako je tento, pomůže účastníkům (žákům, rodičům
nebo učitelům) pochopit a ocenit, jak může být robotika v jejich životě
užitečná.
Použití robotů ve škole zvýší motivaci žáků. Jsou to inovativní a kreativní
vzdělávací nástroje, které umožňují žákům používat digitální technologie
jako příjemný způsob řešení problémů,
kterým čelí. Žáci si tak budou moci rozšířit své znalosti a rozvíjet svou
zvědavost i komunikační dovednosti.
Součástí projektu jsou krátkodobé mobility žáků a učitelů do partnerských
zemí. Žáci si procvičí cizí jazyk, poznají jinou kulturu, rozšíří své obzory a
získají nové zkušenosti. Školy spolupracují na společném tématu a na
výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na
mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně
šířeny i mimo zapojené školy. Škola bude moci zakoupit sady stavebnic, s
kterými bude v rámci projektu pracovat - LEGO EDUCATION 45544 EV3.
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 8. 2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Koordinátor projektu: Francie
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Általános Iskola és Alapfokú
Muvészeti Iskola – Maďarsko
-

Szkola Podstawowa nr 28, im.K.I.Galczynskiego w

Bialymstoku – Polsko
-

I.E.S. LA ALBERICIA – Španělsko

-

9th Gymnasium of Ilion – Řecko

