Projektový záměr k výzvě č. 57 „ Práce a jazyků se nebojíme“

NAŠE MOTTO:
Učit se být sám sebou.
Učit se žít s ostatními.
Učit se komunikovat.
Učit se, jak se učit
(Lisabonská deklarace)

Naše škola se zaměřuje na environmentální výchovu, na prevenci sociálně patologických jevů s širokou
nabídkou volnočasových aktivit, na pomoc žákům s různými školními obtížemi, na badminton. V 1. třídách
se vyučuje čtení genetickou metodou. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy jako nepovinný předmět, od
druhé povinně, v osmém a devátém ročníku přibývá jako volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce,
jako druhý cizí jazyk vyučujeme od sedmé třídy jazyk německý, ruský a francouzský.
V rámci projektu chceme podporovat rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů. Vytvořit
podmínky podporující jazykovou vybavenost pedagogů, s úzkou vazbou na individualizaci vyučovacího
procesu, využívání metody blended learningu, aplikaci metody CLIL.
Cílem je zvýšit jazykové kompetence pedagogů využíváním metody blended learningu.
Počítáme s účastí 3 učitelů, 2 anglický jazyk, 1 německý jazyk.
Úspěšnost vyhodnotíme formou rozhovorů s učiteli, ukázkovými hodinami anglického a německého jazyka,
využitím metody CLIL.
U žáků devátých ročníků se při využívání metody blended learningu zaměříme na zlepšení jazykových
dovedností, práce se sluchátky, budeme se snažit pracovat s programem minimálně 2 x týdně.
Cílem je zlepšení jazykových dovedností žáků devátých ročníků.
Úspěšnost použité metody vyhodnotíme testováním - vstupní /výstupní úroveň.
V projektu jsme zvolili i vzdělávací kurz pro učitele pro práci s technickými materiály tak, abychom
prohloubili jejich znalosti při konstruování výrobků v rámci výuky pracovních činností.
Cílem je získání technických pedagogických kompetencí, moderní pojetí technického vyučování.
Nové znalosti ověříme formou rozhovorů s učiteli, hospitační činností, ukázkovými hodinami práce
s technickými materiály.
Při realizaci projektu chceme využít i možnost dovybavení školní dílny odpovídajícím nářadím a moderními
stavebnicemi. Obměnit současné zastaralé nářadí a stavebnice pro realizaci plánů pracovních činností pro
práci s technickými materiály i pro využití mezipředmětových vztahů s fyzikou, matematikou, technickým
kreslením.
Cílem je dovybavit školní dílnu odpovídajícím nářadím a stavebnicemi, používat je při práci
Úspěšnost této části projektu vidíme v používání nového vybavení v hodinách pracovních činností, ověříme
hospitační činností.
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