
                                              (October 2016 – October 2018 / říjen 2016 – říjen 2018) 

Creative, Active, Responsible Students in the Digital Age / Tvůrčí, aktivní, zodpovědná mládež v digitální době 

Plán práce 

Listopad 2016 Představení projektu ve škole: koutek projektu, letáčky, brožury, spuštění stránek Facebook a 

Youtubechannel projektu (Rumunsko), spuštění website projektu (Portugalsko a Česká 

republika, spuštění Twinspace (Řecko a Turecko) 

Prosinec 2016 Propagace projektu vedení města (zastupitelům) a obyvatelům: setkání s rodiči, online letáčky 

pro veřejnost, tvorba plakátu projektu 

Leden 2017 ETwinning aktivity, tvorba loga projektu 

Únor 2017 Volba a výběr finálního loga projektu, zveřejnění na  Facebooku a zaslání pozvánek na 

mezinárodní kreativní workshop a výstavu  

Březen 2017 Mezinárodní setkání a kreativní workshop a charitativní výstava v Žamberku (Česká 

republika) 

Duben 2017 Nahrávání prací ze setkání na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu: 

foto příběhy aktivit (Portugalsko), foto příběhy kulturních událostí (Turecko) 

Květen 2017 Nahrávání všech prací na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu- krok 

za krokem fotografie a krátké instrukce (kreativní recycling): notebook (Rumunsko), 

peněženka (Česká republika), šála (Řecko), ozdoby z čajových sáčků (Portugalsko). 

Červen 2017 Krok za krokem fotografie a krátké instrukce (kreativní recycling) - video Tutorial (kreativní 

recycling) : notebook (Řecko), peněženka (Portugalsko), šála (Rumunsko, ozdoby z čajových 

sáčků (Turecko)  

Červenec 2017 Nahrávání prací na website, Facebook, Twinspace a You Tube channel projektu: pedagogické 

články, úprava fotografií a videí - využití ve třídě (Rumunsko) 

Srpen 2017 Nahrávání prací na website, Facebook, Twinspace a You Tube channel projektu - 

pedagogické články s popisem aktivit, příklady, plusy a minusy, užitečnost: spolupráce a 

Peer-learning – zlepšování studentů v učení (Česká republika)  

Září / Říjen 2017 Oznámení na Facebooku o mezinárodním setkání a pozvánka k účasti na kreativním 

workshopu a výstavě 

Listopad 2017  Kreativní „recycling workshop“ a charitativní výstava v Portugalsku pro žáky, učitele, rodiče, 

místní obyvatele, zastupitele, pozvánka pro média 

Leden 2018 Nahrávání prací ze setkání na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu: 

foto příběhy aktivit (Řecko), foto příběhy kulturních událostí (Česká republika) 

Únor 2018 Nahrávání všech prací na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu: krok 

za krokem fotografie a krátké instrukce (kreativní recycling)- prostírání na stůl (Rumunsko), 

peněženka pro mince a tužky (Turecko). 

Březen 2018 Nahrávání prací ze setkání na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu: 

video Tutorial (kreativní recycling) - prostírání na stůl (Česká republika), peněženka pro 

mince a tužky (Portugalsko) 

Duben 2018 Oznámení na Facebooku o mezinárodním setkání a pozvánka k účasti na kreativním 

workshopu a výstavě 

Květen 2018 Nahrávání prací na website, Facebook, Twinspace a You Tube channel projektu- pedagogické 

články: game-based learning, použití online video hry za účelem vzdělávání (Portugalsko), 

použití sociálních médií pro vyučování (Rumunsko) 

Červenec 2018 Nahrávání prací ze setkání na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu: 

foto příběhy aktivit v Řecku (Portugalsko), foto příběhy kulturních událostí (Rumunsko) 

Srpen 2018 Nahrávání prací na website, Facebook, Twinspace a You Tube channel projektu- pedagogické 

články s popisem aktivit, příklady, plusy a minusy, užitečnost: kreativní použití tabletů ve 

třídě (Turecko), Digital Storytelling (Řecko) 

Září 2018 Nahrávání všech prací na website, Facebook, Twinspace a YouTube channel projektu- krok 

za krokem fotografie a krátké instrukce a video Tutorial (kreativní recycling): dekorace pro 

výzdobu třídy ze starých plyšových hraček (Řecko), proměna zrcadla v umělecké dílo na zeď 

– ze starých plastických hraček (Česká republika), tašky ze starých riflí (Rumunsko), lampy, 

krabice na ručníky, pokladnička na mince, penál ze starých krabic (Portugalsko), lampy ze 

starých brýlí (Turecko) 

Říjen 2018 Vydání příručky (v tiskové a online podobě), prezentace, setkání se žáky, rodiči, učiteli, 

veřejnosti a představiteli města. 

 


