
Vážení sponzoři, zde mohou být i vaše loga…

Evropa pestrá i společná - Europe both colourful and common
projekt Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) 
číslo 0708P2006,
pokračování projektu 

Interaktivní Evropa – děti pro děti

a project of State ICT Policy of the Czech Ministry of School, 
Youth and Sports, 
a continuation of 

Interactive Europe – children for children

Řešitel projektu
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín, 
Česká republika

Project solutionist
Primary school Kopřivnice, Alšova 1123, region Nový Jičín, 
the Czech Republic

Spolupracující školy:
Církevná základná škola R. Zaymusa, Žilina, Slovenská republika 
– škola ověřující přenositelnost výsledků projektu.
Matthes-Enderlein-Gymnasium, Zwönitz, Spolková republika 
Německo – náš partner v projektu eTwinning

Partnering schools:
Church primary school R. Zaymusa, Žilina, Slovak Republic – a 
school verifying project result transfer.
Matthes-Enderlein-Gymnasium, Zwönitz, Germany – our 
eTwinning partner.

Anotace projektu
Základním mottem projektu je "Co vás zajímá o evropských 
zemích, ale v učebnici to nenajdete?"

Cílem je vytvoření internetové databáze zajímavostí o 
jednotlivých evropských státech. Půjde o celkem 75 otázek 
rozdělených do 5 okruhů. Otázky sestavily děti a odpovědi 
na ně budou zjišťovat elektronickou komunikací se 
zahraničními žáky - využijí e-mail, chat, hlasovou i 
videokonferenci. Naši žáci přitom budou muset aplikovat své 
znalosti angličtiny a němčiny.

Do konce roku 2007 bychom chtěli shromáždit údaje alespoň 
z 25 z celkového počtu 45 evropských států. 

K navázání spolupráce využijeme také eTwinning a dalším 
výstupem projektu by měly být naše praktické zkušenosti 
s touto formou mezinárodní spolupráce a návod pro školy, 
jak eTwinning použít.

Project annotation
The main project motto is "What do you want to know about 
European countries, but cannot find in a textbook?"

The aim is to create an Internet database of interesting facts 
about individual European countries.  There will be 75 
questions divided into five areas.  The children themsleves 
came up with the questions and will have to search for 
relevant answers by electronic communication between 
them and the foreign pupils – they can do so by e-mail, chat, 
audio and/or video conference.  Our pupils will be obliged to 
apply their English and German knowledge.  By the end of 
2007, we would like to have obtained the data from at least 
25 of 45 European countries. 

We wish to use eTwinning to start a partnership.  Another 
outcome of the project should be our practical experience 
with this form of international co-operation and a guide for 
schools how to use eTwinning.

eTwinning
eTwinning je součástí programu eLearning organizovaného 
Evropskou komisí. Poskytuje školám příležitost spolupracovat po 
Internetu s jinými školami v Evropě. Podporuje využívání 
informačních a komunikačních technologií (ICT) v evropských 
školách. Učitelé a studenti díky Internetu pracují společně i přes 
hranice. Spolupracují, vyměňují si informace a sdílejí výukové 
materiály. 
Viz http://www.etwinning.net

eTwinning
eTwinning is a part of eLearning program organised by European 
Commision.  It enables schools to co-operate with other 
European schools via the Internet.  It supports the use of  
information and communication technologies (ICT) in European 
schools.  Teachers and students work together, crossing the 
boundaries.  They co-operate, exchange information and share 
teaching materials.  
See http://www.etwinning.net 

Řešitelský tým
Jiří Sumbal – projektový manažer a ICT koordinátor,
Milan Chaloupka – ředitel školy, finanční manažer projektu,
Sylva Ježová – koordinátor českých reálií,
Karel Kočiš – vedení německé komunikace,
Jarmila Filipová – vedení německé komunikace,
Barbora Burgetová – vedení anglické komunikace,
Jana Hanzelková – vedení anglické komunikace,
Alena Gojová – vedení anglické komunikace,
Svatava Bajerová – ekonomka projektu,
Ján Šimko (Slovensko) – ověřovatel výstupů z projektu.

Solution team
Mr Jiří Sumbal – project manager and ICT co-ordinator,
Mr Milan Chaloupka – headmaster, project finance manager,
Ms Sylva Ježová – Czech realia co-ordinator,
Mr Karel Kočiš – head of German communication,
Ms Jarmila Filipová – head of German communication,
Ms Barbora Burgetová – head of English communication,
Ms Jana Hanzelková – head of English communication,
Ms Alena Gojová – head of English communication,
Ms Svatava Bajerová – project economist,
Mr Ján Šimko (Slovakia) – project outcome verifier.

www.zsals.edunet.cz/sipvz www.interactive-europe.eu


