eTwinning - Multilingual poetry
Naša škola sa v tomto školskom roku rozhodla v rámci Európskeho dňa jazykov (26. september) zapojiť do
medzinárodného projektu eTwinning, ktorého hlavným cieľom je spolupráca európskych škôl prostredníctvom IKT.
Projekt, do ktorého sme sa zapojili, funguje pod názvom Multilingual Poetry. Hlavným organizátorom je škola z
Belgicka. Okrem nášho gymnázia participujú na projekte aj ďalšie európske školy. Našej škole bol udelený
medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý nás oprávňuje využívať rôzne inovatívne prostriedky a nástroje ako
TwinSpace, fóra, chat, video konferenciu, atď. TwinSpace je zabezpečený internetový priestor, kde si žiaci môžu
vytvoriť vlastné profily, získať medzinárodné kontakty a napokon aj priamo komunikovať a rozvíjať svoje jazykové
kompetencie so žiakmi z partnerských škôl z celej Európy.

Za GYMZU sa novej výzvy aktívne a zodpovedne zhostili niektorí žiaci z triedy II.C. Ich úlohou je vytvoriť viacjazyčnú
báseň. Báseň bude obsahovať obľúbené slová žiakov z jazykov všetkých zúčastnených krajín. Projekt sa veľmi sľubne
rozbieha. Prvý týždeň si naši žiaci vybrali dve obľúbené anglické slová, zdôvodnili svoj výber a pripojili k tomu
výstižné obrázky. Ich prácu si môžete pozrieť tu: https://padlet.com/murielgoffin/z8a75ubknivi

Úlohou druhého týždňa je vybrať si, opísať a vizuálne priblížiť dve obľúbené slová z rodného jazyka. Ich prácu môžete
sledovať tu: https://padlet.com/aNNaaandrea/as39ds4k8ww2
Je to prvýkrát na našej škole, kedy sa zapájame do projektu pod záštitou eTwinning. Dúfame, že tým oslovíme
i ďalších našich žiakov a v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť vlastný projekt, ktorý ponúkneme na spoluprácu iným
európskym školám. Preto sme sa rozhodli založiť aj skupinu na Facebooku - GYMZA - eTwinning projects - kde je
možné sledovať informácie o tom, aký projekt, kedy, kde a ako prebieha. Ak by ste mali záujem zapojiť sa alebo
vytvoriť vlastný projekt, pridajte sa do skupiny! Skupina je prístupná pre žiakov všetkých ročníkov našej školy.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete pýtať aj osobne v kabinete č. 48 a 51 u vyučujúcich Mgr. Anny Trenčanovej
a Mgr. Daniely Kaveckej.
Ďakujeme žiakom II.C  za ochotu rozbehnúť s nami tento pilotný projekt a zároveň tak osláviť aj Európsky deň
jazykov na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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