ZÁPIS ZE
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ
CIZÍHO JAZYKA
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645
Místo: ZŠ KLÍČ ČESKÁ LÍPA
Datum a Čas: 30. 5. 2019, 16:00 - 18:00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) Průběh vyučování s Karen
2) Vyhodnocení a zpětná vazba „Pilotáž angličtiny online“ a debata kolem
vyhodnocování
3) Konference, sdílení zkušeností s výměnami Erasmus
1) Průběh vyučování s Karen





Úkoly: Zuzka připraví dokument s dobrými nápady pro školy, které budou mít
Karen. Požadavky na Karen pošle každý do 10. 6. 2019. Tento dokument se
umístí na web MAP.
Příští rok se vystřídají všechny školy, kde byla rodilá mluvčí v tomto školním
roce a budou zařazeny i některé nové školy, které projevily zájem.
Rozpis střídání škol bude rozeslán na začátku září.

2) Vyhodnocení a zpětná vazba „Pilotáž angličtiny online“ a debata kolem
vyhodnocování
-

-

Emailem byly v dubnu 2019 obeslány všechny školy.
Účastnilo se nakonec pouze 15 účastníků z řad pedagogů ZŠ a MŠ, ale větší zájem
nebyl.
Jak probíhala pilotáž:
o někteří trénují konverzaci a hodiny probíhají dobře
o někdo chce trénovat vše a gramatiku, ale původně bylo stanoveno, že hodiny
se zaměřují hlavně na rozmluvení pedagogů, aby mohli vyjíždět na výměnné
pobyty se svými žáky
o Karen na některé účastníky kurzu moc dlouho mluví sama.
Ukazuje se, že při vyhodnocení se setkávají 2 názory:

o Pilotáž neproběhla zajímavě, protože pedagogové nemají až takový zájem a
nikam nevede (Tomáš Janda).
o Na druhé straně se 80% účastníků pilotáže a ředitelky škol vyslovily, že
„Pilotáž výuky angličtiny online“ měla své výsledky v konkrétních posunech a
rozvoji kompetencí používat aktivně cizí jazyk u každého účastníka zcela
individuálně.
o Někteří lektoři si výuku z pohodlí domova velmi chválí - Petra Plíhalová.
o Někteří žáci si výuku online také z pohodlí domova nebo jejich školy velmi
chválí a chtějí v ní rozhodně pokračovat.
Původní cíl byl rozmluvit paní učitelky ZŠ A MŠ. Návrh skupiny nyní je, zda v pilotáži
nepokračovat a zasadit ji do dalšího kontextu např. příprava ERASMUS a E TWINNING.
Bylo domluveno, pokud by to z prostředků MAP bylo možné, skupina by chtěla pokračovat
ve výuce online od ledna 2020.
3) Konference, sdílení zkušeností s výměnami Erasmus


Pokud by to bylo možné, skupina se shodla, že by konference mohla být
uspořádána v listopadu 2019. To by bylo pro školy motivující, aby
odevzdaly ještě nové projekty do výzvy DZS Erasmus +, která poběží
v průběhu ledna - března 2020.



Bylo domluveno, že program konference sestaví v průběhu prázdnin leader
skupiny Zuzka Wildová, včetně návrhu cateringu a všech organizačních
záležitostí. Zuzka Wildová navrhne pozvánku a plakátek na konferenci,
vytvoří medailonky přednášejících a anotace jejich příspěvků. Tento
dokument v průběhu prázdnin Zuzka odešle Janě PF a následně bude
rozeslán celé skupině. Místem konference bude Sokolovna Zahrádky.
Zuzka Wildová v tomto dokumentu také definuje cíl konference a sdílení
zkušeností, o kterém se na tomto setkání debatovalo. Stanoví také termín,
do kdy se školy mohou na konferenci přihlašovat. Pro přihlašování bude
použit email: konference@gmail.com (již existuje, přihlašovací údaje
předá Zuzce Anna Jelínková).



Skupina se sejde 11. 9. 2019 a celý návrh konference pečlivě probere a
doplní. Následně se v druhé polovině září pozvánka na konferenci včetně
letáku a anotací příspěvků rozešle všem školám. Počet míst z jednotlivých
škol nebude omezen.



Zatím bylo stanoveno, že cílem celé akce je sdílení zkušeností s výměnami
Erasmus v našem regionu, přestavení výhod i úskalí realizace těchto
projektů. Cílem je motivovat školy pro realizaci těchto projektů.



Přednášející budou na konferenci vystupovat zdarma, snažíme se o sdílení
zkušeností a nízkonákladovou akci.



Zuzka Wildová osloví Dům zahraničních služeb, jestli by jeho pracovníci
nemohli přímo - za agenturu rozdělující dotace Zjednodušeného partnerství
škol vystoupit a představit podmínky výzvy, která proběhne na začátku
roku 2020.

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 11.9. 2019 v ZŠ Klíč v České Lípě od
15 do 17h.

V Novém Boru, dne 30.5.2019

Zapsala: Mgr. Jana Panáčková Feixová

