ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH
ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Práce na projektu byly zahájeny v září 2010. Přestože vlastní výuka začne od února 2011,
tedy od 2. pololetí školního roku, bylo třeba na ni důkladně připravit učitele cizích jazyků,
učitele odborného výcviku, žáky, jejich rodiče a částečně i veřejnost.

Po
vypracování
podrobného
metodického postupu pro učitele
byli
učitelé
cizích
jazyků
(anglického a německého) a učitelé
odborného výcviku seznámeni s cíli
projektu,
jeho
obsahem
a
harmonogramem,
se
zásadami
spolupráce mezi oběma skupinami
pedagogů.

Prostřednictvím metodického postupu
pro žáky byli s cíli a náplní projektu
seznámeni žáci školy, kteří budou od
února 2011 do projektu zapojeni.
Vedením projektu byli s jeho cíli a
obsahem seznámeni rovněž členové
pedagogické rady, členové školské rady,
v průběhu třídních schůzek také rodiče
našich žáků. Na Dnech otevřených dveří
jsme o projektu informovali zájemce o
studium na naší škole a jejich rodiče.
K tomuto účelu byl vytvořen leták se
základními informacemi o projektu.
Pro veřejnost byly základní informace o projektu umístěny na webových stránkách
školy. Projekt se setkal s velkým zájmem ze strany pedagogů, rodičů a veřejnosti.

V rámci projektu proběhlo výběrové řízení na dodávku technologických a
programových prostředků pro podporu výuky související s činnostmi v projektu.
Potřebná technika, především dvě interaktivní tabule, byla nakoupena a instalována
v prostorách budov teoretické výuky. Pro učitele odborného výcviku byly zakoupeny
především počítače, které jsou nutné pro rychlou komunikaci s učiteli cizích jazyků a
zároveň umožňují učiteli odborného výcviku sledovat materiály pro výuku svých žáků
vytvořené učitelem cizího jazyka.
Učitelé cizích jazyků a odborného výcviku byli proškoleni nejen v metodice práce
v projektu, ale i v práci v nově vytvořeném e-learningovém prostředí.

ŠKOLENÍ METODIKY

TVORBA E-LEARNING

Jak budeme pokračovat?
Od prvního týdne výuky v odborném výcviku ve 2. pololetí školního roku budou
v souladu s metodickými postupy žáci pod vedením učitele odborného výcviku
připravovat podklady pro učitele cizích jazyků.
Učitelé CJ budou na základě podkladů pořizovat překlady slovní zásoby a cvičení a
testy do e-learningového prostředí. Při hodinách budou s žáky s připravenými
cvičeními pracovat na interaktivní tabuli.
Obě skupiny budou ke komunikaci, přípravě na výuku a výuce v maximální míře
využívat techniku zakoupenou z prostředků projektu.
Obě skupiny budou postupovat v souladu s metodikami a návrhy na změny v metodice
budou konzultovat s metodiky.
Učitelé budou spolupracovat s metodiky a s učiteli IKT, kteří jim poskytnou pomoc
zejména při vkládání dat do e-learningového prostředí.
Žáci budou mít přístup do e-learningového prostředí a možnost pracovat v něm mino
výuku a prostory školy.
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