
 

Jedlo je to, čo máme společné 

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať v žiakoch úctu k histórii, ktorá ovplyvnila to, kde sa 

nachádzame v prítomnosti a nemalej miere aj to, kam smerujeme do budúcnosti. Je dôležité 

pestovať v žiakoch úctu k vlasti, kraju, ľudovému umeniu a viesť ich k uchovávaniu 

kultúrneho a historického dedičstva našich predkov. Tak môžeme vychovať sebavedomých 

občanov, ktorí sú schopní porozumieť iné kultúry a byť tolerantní k iným národom. 

V prípade nášho projektu je to čo nás všetkých spája jedlo, prostredníctvom objavovania 

tradičních jedál, ich príbehov a historických súvislostí, ktoré ovplyvňovali produkciu 

lokálnych surovín chceme objavovať naše regióny a ich históriu. 

Vzhľadom na jazykovú bariéru, komunikačným jazykom projektu je anglický jazyk, rozvoj 

komunikačných kompetencií v anglickom jazyku u žiakov a aj u pedagogických 

zamestnancov je jedným z čiastkových cieľov., ako aj praktické využitie IKT zručností, ktoré 

sú nevyhnutné při plánovaní, prezentáciách, vzájomnej komunikácii a následnej disseminácii 

výsledkov projektu. 

Okrem toho budú žiaci musieť využiť svoje poznatky z histórie, občianskej náuky a 

geografie. Všetky aktivity , ktoré sú plánované v rámci mobilít, sú zamerané na riešenie 

problémov, spoluprácu při riešení problémov a tvorbe výstupov. 

V rámci mobilít žiakov sa účastníci zúčastnia aktivít v školách, workshopov, školy v múzeu a 

prezentácií. 

Projekt je plánovaný pre 8 účastníkov z každej školy, 6 žiakov a 2 pedagógov. Žiaci budú vo 

veku 10-11 rokov, ktorí sa rámci vzájomných mobilít zoznámia s kultúrnym a historickým 

dedičstvom partnerských miest a krajín. 

Pedagogickí zamestnanci si výmenou dobrej praxe zdokonalia kompetencie v regionálnej 

výchove, anglickom jazyku a tiež komunikačné a organizačné zručnosti. 

V projekte sú plánované štyri krátkodobé mobility žiakov, ktoré budú nasledovať po období 

plánovania, komunikácie, virtuálnych stretnutí a emailovej komunikácie. 

Všeobecne očakávame, že si účastníci projektu: 

-rozšíria vedomosti o historických súvislostiach v regiónoch, 

-uvedomia si hodnotu kultúrneho a historického dedičstva, 

-zdokonalia sa v komunikácii v anglickom jazyku, 



-získajú skúsenosti s organizovaním medzinárodných projektov, 

-zvýši sa ich motivácia v práci a štúdiu, 

- vytvorí sa platforma na ďalšiu spoluprácu medzi školami s potenciálom zapojiť do 

spolupráce iné krajiny. 


