
První LTTA - učení, výuka, tréninková činnost s názvem
„Trénink herní metodiky“ proběhl ve dnech 5. – 9.
července 2021 a byl pořádaný Misí HERo v České
republice.

Školení probíhalo v anglickém jazyce a zúčastnilo se
ho 5 pedagogů z každé partnerské země. Během 5
dnů intenzivní činnosti se školící pedagogové naučili
používat Intelektuální výstup 1 „Metodika pro
vypracování vzdělávacích her“ a jak jej
implementovat do své práce s dětmi.

První LTTA - učení, výuka,

tréninková činnost 
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Dne 15. listopadu 2021 se partnerské organizace z

Bulharska, Řecka, Polska, České republiky a

Rumunska zúčastnily online setkání v rámci projektu

T-Games. Virtuální setkání projektových partnerů

nahradilo osobní mezinárodní setkání v Bulharsku.

Pandemie Covid-19 nevedla k osobním setkáním,

takže se partneři museli scházet prakticky tak

často, jak jen to bylo možné, aby zkontrolovali

postup implementace v každé partnerské zemi.

Během setkání partneři projektu vyzdvihli aktivity

prováděné na národní úrovni organizované v rámci

prvního

Intelektuální výstup (IO1) s názvem

„Metodika pro vypracování

vzdělávacích her“.

Během virtuálního setkání byly

rovněž vypracovány strategie

týkající se realizace druhého

intelektuálního výstupu (IO2) s

názvem „Průvodce a testovací

scénáře metodiky her pro

pedagogy“.

Každý z projektových partnerů se

podělil o inovativní nápady a

perspektivy a efektivně

spolupracoval při stanovování kroků

při vývoji IO2. 

První mezinárodní

setkání  organizované

online

 



Zajímá vás, jak se projekt vyvíjí?
Druhý Intelektuální výstup (IO2) byl vytvořen projektovým konsorciem a je k dispozici na webových
stránkách každého projektového partnera! 

Cílem projektu IO2 s názvem „Průvodce a testovací scénáře herní metodiky pro pedagogy“, který vedlo Centrum pro
podporu vzdělávání a podnikání z polského Rzeszowa, bylo připravit doplňkové zdroje pro inovativní hry, které by
mohly být efektivně přizpůsobeny žákům. 

Tento průvodce byl připraven pro rodiče, učitele a pedagogy na úrovni základních škol s cílem vzdělávat a
informovat je o inovativních způsobech řešení šikany - kdy k ní dochází, jak jí předcházet a jaké metody používat pro
zvyšování povědomí o těchto záležitostech mezi dětmi a žáky základních škol. Důležité je zmínit, že příručka je
postavena na tom, jak lze herní facilitaci a mechanismy hraní rolí začlenit do zábavných, ale konstruktivních rozhovorů
a intervencí s dětmi pro jejich informovanost o boji proti šikaně. Cílová skupina, tedy jak rodiče, tak učitelé či
vychovatelé, tak budou facilitátory pro lepší pochopení problému šikany na úrovni základních škol u dětí/žáků.

Sledujte sociální sítě našich partnerů a získejte informace z první ruky o nadcházejících akcích ve vaší zemi!

JAK É  JSOU  NA Š E
N E JNOV ĚJ Š Í

ÚS P ĚCHY

Tento projekt je financován s podporou Evropské komise v rámci programu Erasmus+. Tato
publikace [sdělení] odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití
informací v ní obsažených. 2020-1-BG01-KA201-079206
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http://www.dg75.bg/
http://www.dmaked.pde.sch.gr/
https://cwep.eu/
http://www.misehero.cz/
http://www.knowandcan.com/
http://www.kmop.gr/
http://zswyzne.szkolnastrona.pl/
http://www.cpip.ro/
http://www.isjarges.ro/
http://www.orangery.cz/
https://www.facebook.com/TGamesproject



