Získali sme grant na medzinárodný projekt
„OUR EUROPEAN VIRTUAL MUSEUM“
Program Erasmus+
kľúčová akcia 2
Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto vedecká
monografia/publikácia/oznámenie reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani
národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto
vedeckej monografii/publikácii/oznámení.“
Projekt je zameraný na spoluprácu študentov zo Španielska, Talianska, Portugalska
a Slovenska pri vytváraní rôznych online a offline multimediálnych produktov, ktoré im
umožnia získať prehľad a skúsenosti v rôznych oblastiach spojených s umením.
Študenti sa oboznámia s dôležitosťou výskumu, kladenia otázok a dôležitosťou
pochopenia umelcov. Precvičia si popisný text v slovenskom a anglickom jazyku, prácu
s fotografiou, grafickým dizajnom, zlepšia si zručnosti v oblasti IKT, keďže budú upravovať
audio nahrávky a videá o umeleckých dielach. Tieto činnosti pomôžu stimulovať ich
tvorivosť a inovácie, predovšetkým s využitím virtuálnej reality. Naučia sa získať prístup
k týmto materiálom v Európskom virtuálnom múzeu, ktoré bude finálnym produktom nášho
projektu. Zorganizujeme medzinárodné virtuálne výstavy s 32 univerzálnymi majstrovskými
dielami. Vytlačené budú aj plagáty s reprodukciami umeleckých diel. Všetky materiály
z projektu budú prístupné na internete – na internetovej stránke projektu a na webovej stránke
našej školy.
Komunikačným jazykom projektu je angličtina, čo prispeje k vyššej motivácii
študentov o učenie sa tohto jazyka a rozvíjania ich komunikačných zručností. Stretnutia so
študentmi z iných európskych krajín prispejú k identifikácii kultúrnych rozdielov, poznaniu
kultúrnych hodnôt a tradícií.

Naše partnerstvo bude trvať počas obdobia dvoch rokov. Prvé stretnutie koordinátorov
za konkrétne školy sa uskutočnilo v Španielsku. Vo februári 2020 navštívime partnerskú
školu v Portugalsku. V máji 2020 privítame našich partnerov v našej škole. V šk. roku
2020/2021 nás čaká návšteva partnerských škôl v Taliansku a Španielsku.
Cieľom projektu je pomôcť študentom lepšie pochopiť svoju vlastnú národnú identitu
a jej význam v rámci Európy; uvedomiť si príslušnosť ku komunite na miestnej, regionálnej,
vnútroštátnej a európskej úrovni.

