Projekt Jazykové kurzy 2019

Číslo projektu:

2019-1-CZ01-KA101-060373

Název projektu:

Jazykové kury pro učitele Libverdy
Language courses for teachers of Libverda School

Projektové období: 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020
Výše grantu:

17 610,00 EUR

V rámci tohoto projektu plánujeme uskutečnit 6 mobilit učitelů ve dvou typech aktivit –
jazykové kurzy a stínování ve škole. Dvoutýdenní jazykové kurzy 5 učitelů proběhnou ve
Velké Británii během letních prázdnin 2020, stínování jedné učitelky v prosinci 2019.
Odborní i jazykoví učitelé absolvují intenzívní jazykové nebo metodické kurzy angličtiny na
jazykových školách v Edinburghu, Oxfordu či Portsmouth. Zlepší si své komunikační
schopnosti, porozumění rodilým mluvčím, znalosti slovní zásoby a gramatiky. Učitelky
angličtiny se zdokonalí z hlediska metodologie, přivezou si nové nápady do výuky angličtiny a
oživí svou angličtinu.
Jedna učitelka angličtiny se zúčastní pětidenního stínování na střední škole the Royal High
School of Edinburgh. Pobyt bude zaměřen na hlubší poznání možností používání ICT ve výuce
a na metody přístupu k žákům se speciálními potřebami, na práci s žáky s poruchami učení a
s osobními problémy. Setká se s tzv. Welfare Counselor (podobná pozice jako metodik
prevence v našich školách) a bude sledovat jeho každodenní práci s žáky, kteří potřebují jeho
intervenci (problémy ve škole, se spolužáky, v rodině, psychické problémy, šikana, závislosti,
apod.). V hodinách bude pozorovat přístup učitelů a asistentů k žákům se speciálními
potřebami. Také navštíví hodiny, ve kterých učitelé využívají různé druhy ICT k různým
účelům. Zaměří se na způsoby využívání ipadů ve výuce, programy na procvičování učiva,
vytváření her a kvízů, užívání aplikací, tvorbu videí a seznámí se s používáním 3D tiskárny.
Navštíví i několik hodin cizích jazyků (NJ, FJ) se záměrem načerpat nápady na aktivity ve
výuce cizího jazyka.
Věříme, že pro všechny učitele budou tyto zkušenosti velkým přínosem pro jejich další práci a
že všechny tyto aktivity přispějí ke zkvalitnění vzdělávání žáků i pedagogů na Libverdě.
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