


�� vzdvzděělláávacvacíí program Evropskprogram Evropskéé unie na obdobunie na obdobíí
20142014––2020 2020 

�� podporuje spoluprpodporuje spoluprááci a mobilitu ve vci a mobilitu ve vššech ech 
sfsféérráách vzdch vzděělláávváánníí, v odborn, v odbornéé ppřříípravpravěě a v a v 
oblasti sportu, mloblasti sportu, mláádedežže a neforme a neformáálnlníího ho 
vzdvzděělláávváánníí

�� CCííl: zvýl: zvýššit kvalitu a pit kvalitu a přřimiměřěřenost enost 
kvalifikackvalifikacíí a dovednosta dovednostíí



TTřři kli klííččovovéé akce:akce:

�� KA 1 KA 1 -- VzdVzděělláávacvacíí mobilita jednotlivcmobilita jednotlivcůů
�� KA 2 KA 2 -- SpoluprSpoluprááce na inovacce na inovacíích a ch a 

výmvýměěna osvna osvěěddččených postupených postupůů
�� KA 3 KA 3 -- Podpora reforem vzdPodpora reforem vzděělláávacvacíí

politikypolitiky



ProgramovProgramovéé zemzeměě::
�� ččlensklenskéé ststááty EU ty EU –– 28 zem28 zemíí
�� ččlensklenskéé ststááty Evropskty Evropskéého hospodho hospodáářřskskéého prostoru (Norsko, ho prostoru (Norsko, 

Island, LichtenIsland, Lichtenšštejnsko)tejnsko)
�� Turecko, BývalTurecko, Bývaláá jugosljugosláávskvskáá republika Makedonierepublika Makedonie

PartnerskPartnerskéé zemzeměě::
�� PartnerskPartnerskéé zemzeměě sousedsousedííccíí ss EUEU
�� ArmArméénie, nie, ÁÁzerbajdzerbajdžžáánn, B, Běělorusko, Gruzie, Moldlorusko, Gruzie, Moldáávie, Ukrajinavie, Ukrajina
�� AlAlžžíírsko, Egypt, Izrael, Jordrsko, Egypt, Izrael, Jordáánsko, Libanon, nsko, Libanon, LLííbiebie, Maroko, , Maroko, 

Palestina, Sýrie, TuniskoPalestina, Sýrie, Tunisko
�� AlbAlbáánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, nie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ČČernernáá Hora, SrbskoHora, Srbsko
�� RuskoRusko



Zdroje, reference:Zdroje, reference:
�� http://www.dzs.cz/cz/erasmushttp://www.dzs.cz/cz/erasmus--plus/plus/

�� http://www.naerasmusplus.cz/cz/ohttp://www.naerasmusplus.cz/cz/o--programu/programu/

�� http://ec.europa.eu/programmes/erasmushttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus--plus/plus/

�� http://ec.europa.eu/programmes/erasmushttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus--
plus/projects/plus/projects/



ErasmusErasmus++

EnglandEngland
19.6. 19.6. -- 3.7.3.7.

20162016



PlymouthPlymouth







PlymouthPlymouth je znje znáámý výrobou ginu, karamelu, mý výrobou ginu, karamelu, 
majmajáákem, podmokem, podmořřským ským akvariemakvariem, výrobou lod, výrobou lodíí,,……



……s kolegy z Finska, Turecka, Polska, s kolegy z Finska, Turecka, Polska, ŠŠpanpaněělskalska



mmíísto, odkud vyplula sto, odkud vyplula MayflowerMayflower s poutns poutnííky do USA ky do USA 
v roce 1620v roce 1620



MayflowerMayflower CollegeCollege, kde jsme absolvovaly , kde jsme absolvovaly 
metodologický kurzmetodologický kurz



Program:Program:

pondponděěllíí –– ppáátek:tek:
9:00 9:00 –– 15:30 metodologický kurz15:30 metodologický kurz

sobota:sobota:
poznpoznáávváánníí zajzajíímavostmavostíí, procvi, procviččovováánníí angliangliččtiny v tiny v 

rereáálných situaclných situacííchch

nedneděěle:le:
program s hostitelskou rodinou a poznprogram s hostitelskou rodinou a poznáávváánníí

PlymouthPlymouth





vyuvyužžititíí zzíískaných zkuskaných zkuššenostenostíí v praktických  výstupech ke v praktických  výstupech ke 
konci kurzu konci kurzu –– ukukáázkovzkovéé hodiny (hodiny (micromicro--teachingteaching))



ubytovubytováánníí v rodinv rodináách poskytlo moch poskytlo možžnost nost 
procviprocviččovováánníí angliangliččtiny i pozntiny i poznáávváánníí rereáálnholnho žživotaivota



seznamovseznamováánníí s fungovs fungováánníím anglických m anglických šškol kol ––
NotreNotre DameDame v v PlymouthPlymouth







Eden Eden projectproject



krkráásnsnáá ppřřííroda vroda vššude okoloude okolo……



poznpoznáávváánníí okolokolíí –– mměěstesteččko ko TorquayTorquay, Devon,, Devon,……



loulouččeneníí s Anglis Anglií…í…



Za obsah sdZa obsah sděělenleníí odpovodpovííddáá výluvýluččnněě autor. autor. 
SdSděělenleníí nereprezentuje nnereprezentuje náázory Evropskzory Evropskéé

komise a Evropskkomise a Evropskáá komise neodpovkomise neodpovííddáá za za 
poupoužžititíí informacinformacíí, je, ježž jsou jeho obsahem.jsou jeho obsahem.



DDěěkujeme za pozornost!kujeme za pozornost!
☺☺


