
Shrnutí projektu Zaber a naber nový směr 
 
Důvody, proč byl tento projekt realizován: 
Prioritou Euroškoly Česká Lípa je od jejího vzniku důraz na výuku cizích jazyků a podpora profesního 
odborného rozvoje žáků i zaměstnanců školy. Mobility projektu byly pečlivě zvolené tak, aby měly přínos 
nejen pro účastníky projektu, ale také pro žáky školy. Uvědomujeme si, že připravujeme na profesní život 
generaci, ačkoli ani my přesně nevíme, vzhledem k turbulentnímu vývoji světa, jak bude vypadat škola a trh 
práce za 10–15 let. Jsme si však jisti, že jazykové znalosti a odborné kompetence, které žákům předáváme, 
využijí ve svém profesním životě. Největším přínosem projektu bylo naplnění role jazykově a odborně 
vzdělaného pedagoga. Nejen že si zaměstnanci v rámci mobilit doplnili metodické znalosti, jazykové a 
odborné kompetence, ale ve svém důsledku pomohly aktivity předcházet také případnému syndromu 
vyhoření. 
 
Cíle dosažené realizací projektu: 
Realizace projektu směřovala k naplnění jeho cílů, kterými byly: zvýšit kvalitu vzdělávání v Euroškole 
prostřednictvím inovovaného způsobu práce účastníků mobilit; zdokonalit jazykové znalosti (kvalitativní 
posun a jistota v používání obecné angličtiny, španělštiny a němčiny) a zvýšit motivaci pokračovat v 
jazykovém vzdělávání i po zahraniční mobilitě; rozšířit možnost získání praktických odborných znalostí a 
dovedností pracovníků školy a zvýšit motivaci v samostudiu svého oboru; zvýšit účastníkům mobilit 
zeměpisné znalosti a znalosti kulturního dědictví, včetně zvyků a tradic, podpořit jejich smysl pro evropské 
občanství a evropskou identitu; získat nové mezinárodní kontakty pro rozvoj udržitelné přeshraniční 
spolupráce. 
 
Aktivity realizované v rámci projektu: 
V projektu bylo realizováno 8 mobilit v 5 zemích EU. Jazykového kurzu angličtiny na Maltě se zúčastnily 
vyučující cestovního ruchu, komunikace a ekonomiky (St. Julians) a vedoucí dalšího vzdělávání (Sliema). 
Vyučující odborných předmětů oboru hotelnictví si zvolila kurz angličtiny v Irsku (Dublinu). Své jazykové 
kompetence si ve Španělsku zvýšili vyučující angličtiny a češtiny (Valencie) i vyučující zeměpisu a angličtina 
(Barcelona). Jazykového kurzu němčiny se zúčastnila zástupkyně ředitelky školy a vyučující matematiky ve 
Frankfurtu am Main (Německo). Vzhledem k tomu, že účastníci jazykových kurzů byli sami 10 dní součástí 
vyučovacího procesu, získali mnoho tipů, metodických a didaktických podnětů aplikovatelných do 
každodenní výuky. Ředitelka školy na metodickém kurzu němčiny v Düsseldorfu (Německo) získala znalosti, 
jak využít formativního hodnocení v hodinách cizích jazyků a jak pracovat se 4K, klíčovými kompetencemi 
(kreativitou, kritickým myšlením, komunikací a kooperací), zavádění inovativních a alternativních směrů do 
výuky cizích jazyků. Vyučující cestovního ruchu, komunikace a ekonomiky se při stínování na Stredné 
odborné škole hotelových služieb a obchodu Zvolen (Slovensko) seznámila s používanými metodami a 
postupy ve výuce odborných předmětů a praxe.  
 
Dosažené výsledky projektu: 
Jazykové kurzy vedly ke zvýšení jazykových kompetencí učitelů, managementu školy i člena realizačního 
týmu. Do vzdělávacích procesů Euroškoly byly implementovány získané nové metody a formy výuky získané 
v metodickém kurzu němčiny, stejně tak metody a postupy ve výuce odborných předmětů i v odborné praxi 
v rámci stínování na partnerské škole na Slovensku. Mobility pomohly získat nové kontakty pro další 
přeshraniční spolupráci. 
Dopady projektu jsou v několika rovinách: Z dlouhodobého pohledu Euroškoly se nejednalo pouze o zvýšení 
kompetencí zaměstnanců, ale z projektu profitují i žáci. Protože zvolené mobility byly různorodé a probíhaly 
v různých částech EU, přinesly diverzitu výstupů a velké obohacení pro školu. Účastníci mobilit získali nejen 
nové kompetence, ale jsou motivováni se profesně stále zlepšovat. Díky atraktivnosti a modernizaci výuky 
lze předpokládat nejen zvýšení zájmu o studium na naší škole, ale také zvýšení kompetencí absolventů, kteří 
se lépe prosadí na trhu práce kdekoliv v EU. Díky zviditelnění podpory z prostředků EU prostřednictvím 
programu Erasmus+ došlo také k propagaci evropských hodnot. 
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Reasons why this project was implemented: 
Since its establishment Euroškola Česká Lípa has always laid a lot of emphasis on foreign languages and 
professional development of its employees and students. The mobilities were chosen in order to become 
beneficial not only to the direct participants but also to the students of our school. Neither do we know exactly 
what the school and the labour market will look like in 10-15 years. However, one of the few things we are fully 
assured of is that language and professional skills which are passed on to the students will be definitely applied 
in their future careers. The greatest asset of this project was the teachers´ language and professional 
competence. Thanks to the mobilities the employees has improved  not only in their methodology knowledge 
and skills, language and professional skills but an important part of the project was also preventing of the 
potential burnout syndrome. 
 

Objectives achieved by the project implementation: 
Realization of the project aimed to fulfil the following objectives: to improve the quality of education at 
Euroškola through innovated performance of the participants; to develop language skills (English, Spanish and 
German) and enhance their motivation for language education after the mobilities; to extend the employees´ 
number of sources for gaining practical professional skills and knowledge as well as to encourage them for 
looking for other sources independently; to improve the participants´ geographical and cultural knowledge 
including customs and traditions abroad and to encourage their pertaining to European identity and citizenship; 
to acquire new international contacts for easier development of sustainable cooperation across the borders.  
 

Activities implemented within the project: 
School realized 8 mobilities to 5 EU countries. 
An English language course in Malta was attended by teachers of tourism, communication and economics (St. 
Julians) and a leader of adult education (Sliema). A teacher of technical subjects in the field of Hotel 
management selected an English language course in Ireland (Dublin). The Spanish language course was attended 
by a teacher of English and Czech (in Valencia) and a teacher of English and Geography (in Barcelona). A German 
language course in Frankfurt am Main (Germany) was attended by the headmaster deputy and a teacher of 
mathematics. Considering the fact that all the above mentioned teachers were taking part in 10 days intensive 
course, they have certainly acquired a lot of tips and didactic and methodical impulses suitable for their 
teaching. The headmaster gained knowledge to terms of formative assessment in foreign language classes on a 
methodical German course in Düsseldorf, working with 4C´s – key competences and implementing innovative 
and alternative trends in foreign language teaching. During job-shadowing at the SOŠ hotelových služieb a 
obchodu Zvolen (Slovakia), the teacher of tourism, communication and economics became acquainted with the 
methods and procedures in the teaching of vocational subjects and practice. 
 

Achieved results of the project: 
The language courses led to an increase in the language skills of teachers and school management. New 
methods and forms of teaching obtained in the methodological course were implemented into the educational 
processes of Euroškola, as well as methods and procedures in the teaching of vocational subjects and practice 
within the framework of job-shadowing. Mobilities have helped to gain new contacts for further cross-border 
cooperation. From the long-term perspective of the school, it was not only a matter of increasing the 
competencies of the staff, but also of the pupils benefiting from the project. Due to the fact  the selected 
mobilities took place in different EU countries, it brought a diversity of outputs and enrichment for the school. 
Mobility participants not only have acquired new competencies they were also motivated to constantly improve 
in their profession. Thanks to the attractiveness and modernization of teaching, it is possible to expect not only 
an increase in interest in studying at school, but also an increase in the competencies of graduates who are 
better at succeeding in the labour market anywhere in the EU. European values have also been promoted thanks 
to the visibility of EU support by the Erasmus+ program. 
 

 


