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ARTinLAN je projekt realizovaný v rámci 
programu Erasmus+, který podporuje výuku 
cizích jazyků na základních školách. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření výukové 
metodiky pro zapojení různých forem umění 
do výuky cizích jazyků. Dalším cílem je 
vytvoření mezinárodní online platformy 
pro učitele k výměně zkušeností a vzájemné 
inspiraci při testování různých forem umělecké 
činnosti v hodinách cizích jazyků.

Cílem projektu je poskytnout žákům motivaci 
k učení se novým jazykům, ale také vytvořit 
kreativní, inkluzivní a hravé učební prostředí. 
Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 6-11 let, 
s důrazem na žáky, kteří čelí různým formám 
znevýhodnění při studiu jazyků nebo kteří 
potřebují větší podporu ke zvládnutí 
učebního procesu.

Projekt ARTinLAN dospěl ke svému závěru. 
S velkým úspěchem. Dokončili jsme Global 
Virtual Village a nyní najdete hotové sady aktivit 
v příslušných „chatkách“ hudby, výtvarného 
umění, tance, divadla a tvůrčího psaní. Zde také 
najdete zpětnou vazbu pro učitele z pilotního 
testování aktivit.
Dále se zde nachází Metodická příručka, videa 
ze závěrečné konference, informace o projektu 
a partnerech, novinky a kontaktní informace.

Globální virtuální vesnici najdete zde. 
www.artinlan.eu

Projekt ARTinLAN

CÍLE PROJEKTU GLOBAL VIRTUAL VILLAGE
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•  Municipality of Vejle (Dánsko) - koordinátor projektu
•  University of Social Sciences SAN (Polsko)
•  University of Cukurova (Turecko)
•  Skola Pelican (Česká republika)
•  The Mosaic Art and Sound Ltd. (Velká Británie)
•  Viksjoforsbaletten (Švédsko)

PARTNEŘI PROJEKTU
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Metodická příručka
Metodická příručka nabízí vhled do zkušeností 
a vědeckých metod, které stojí za používáním 
umění (ART) ve výuce jazyků (LANguage). 
Poskytuje návod, jak pracovat s výstupy, 
rozebírá role učitelů a žáků a přidává tipy 
a triky od učitelů, kteří se projektu účastnili.

Závěrečná konference
Závěrečná konference proběhla jako online 
událost 26. listopadu 2020.
Více než 60 lidí se připojilo ke sledování 
prezentací a a aktivní účasti na workshopech. 
Můžete to sami vyzkoušet sledováním videí 
z konference na www.artinlan.eu v sekci 
Události.

Hodnocení
V partnerských zprávách z pilotního testování (www.artinlan.eu - Metodika) se můžete sami 
podívat, co říkají učitelé o účasti na tomto projektu. Zde si můžete prohlédnout, kolik aktivit 
otestovali, a také to, v čem tyto aktivity dětem pomohly, zda se u nich rozvinuly žádoucí 
dovednosti a mnoho dalších reakcí od učitelů využívajících umění při výuce jazyků u dětí 
ve věku 6-12 let.


