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eTwinning slaví 10. výročí. Gymnázium je zapojeno osm let

Také naše škola patří mezi aktivní účastníky eTwinningu od roku 2007 . Prvním
projektem „na dálku“ byl projekt „The naturalist notebook“ s italskou školou v Casole d
´Elsa, jehož cílem bylo poznání regionu Toskánsko a kraje pod Pálavou. Během
našeho setkání v Itálii v květnu 2008 díky projektu Do světa 2008, podporovaného
JmK, jsme oslavili 8. května „Jaro v Evropě“, projekt byl zařazen mezi nejlepší projekty
Evropy a získal European Quality Label.

Program letošního setkání v Itálii první týden v říjnu, opět díky podpoře
Jihomoravského kraje z dotačního programu Do světa 2015!, byl zaměřen nejen na oslavu 10. narozenin
eTwinningu, ale především na pokračování přátelství v dalším období projektu. Název společného projektu
„Technology is just a tool for working together“ (nejen využití iPadů ve výuce) vystihuje možnosti spolupráce
„na dálku“ v rámci projektu eTwinning.

Tibor Navracsics, komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, zaslal 22. října 2015 dopis k 10. výročí
eTwinningu, ve kterém zdůraznil význam tohoto projektu pro žáky a učitele. Z dopisu cituji:

„V této souvislosti má eTwinning ohromný potenciál rozšiřovat obzory a prolamovat bariéry, protože učí žáky
toleranci a umožňuje jim zakoušet rozmanitost a učit se praxí. Vám, učitelům, dává také možnost profesně se
rozvíjet, navzájem se učit a předávat si zkušenosti. Jsem přesvědčen, že získané dovednosti a zkušenosti vám
poslouží i za branami školy a pomohou vám utvářet společnost aktivních, odhodlaných a tolerantních občanů,
kteří přistupují k ostatním s respektem. To je pro mne jedinečným a hlavním úspěchem eTwinningu, za který
vděčíme vaší angažovanosti a odhodlání, vaší štědrosti, nadšení i vašemu času. Z celého srdce vám za to vše
děkuji a přeji vám všem všechno nejlepší k narozeninám!“

RNDr. Jarmila Čeperová, Gymnázium T.G.Masaryka 
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