ERASMUS - předběžný termín 30. 5. 2020 do 14. 6. 2020
ERASMUS Berlín
1. Spolupráce ANJ a NEJ
2. Mobilita v Německu v Berlíně
3. Doprava vlakem
4. Délka mobility 14 dní
5. Plánovaný výjezd je v měsíci květnu, červnu po MZ
6. Mezi účastníky jsou osoby s omezenými příležitostmi (stačí jen kraj)
7. Počet účastníků 6 + náhradníci (rovnoměrně ze tříd A, B, C, 17 – 19 let) 3. ročník
8. Jazyková úroveň NEJ je B1
9. Žáci, kteří se hlásí na mobilitu do Anglie, nemohou na pracovní stáž do Německa
ERASMUS London
1. Mobilita v Anglii v Londýně
2. Letecká doprava
3. Délka mobility 14 dní
4. Plánovaný výjezd je v měsíci květnu, červnu po MZ
5. Mezi účastníky jsou osoby s omezenými příležitostmi (stačí jen kraj)
6. Počet účastníků 15 + náhradníci (rovnoměrně ze tříd A, B, C, 17 – 19 let) 3. ročník
7. Jazyková úroveň ANJ je B2
Září - sestavení životopisu a motivačních dopisů
Do dopisu žáci uvedou:
 o jakou mobilitu mají zájem
 představení své osoby, něco, co není v životopise (personal statement)
 důvod, z jakého se do projektu hlásí, co od výjezdu očekávají, co jim tato mobilita
může přinést, v čem pomoci
 veškeré školní a mimoškolní aktivity, charitativní akce, (časopis, reprezentace
školy ….)
 průměrný procentuální prospěch ze dvou předchozích pololetí
 zmínit, co by v dané zemi rád dělali, s čím májí zkušenosti, praxi (práce
v restauraci, prodej, hlídání dětí, práce na PC….)
CV:
 obecné informace (personal information)
 personal statement (můžou uvést do motivačního dopisu místo CV)
 vzdělání (education)
 praxe (work experince)
 jazyky (languages)
 jiné znalosti (other skills)
 záliby (hobbies)

-

Říjen - výběr vhodných kandidátů dle požadavků
Má vzorné chování
Aktivně vystupuje v rámci třídy či školy
Nízká absence ve výuce
Musí absolvovat přípravný kurz – omluvy jen ve výjimečných případech
Celkový průměr do 2.00 za 2 předchozí pololetí
Zohledněny mimoškolní aktivity
PAS nutný

Bodování:
Za studijní průměr Za CV a motivační dopis Jazykový test Mimoškolní aktivity -

10 bodů
10 bodů
20 bodů
10 bodů (brigády, mimoškolní akce, sportovní akce atd.)

Říjen, listopad – začátek pětiměsíční jazykové příprava – každý týden 2 vyučovací hodiny
nad rámec výuky
ANJ bude příprava každé úterý 7 a 8 vyučovací hodinu po dobu 5 měsíců
NEJ bude upřesněno po konzultaci s vyučujícím
Na mobilitu a přípravu vybraných studentů ve šk. roce 2019/2020 je předběžně nahlášena
Mgr. Renata Poloková za NEJ, která bude spolupracovat s koordinátorem projektu Mgr.
Kateřinou Skupinovou, která povede kurzy a výjezd žáků do Anglie.

