
Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu pro učitele
(Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele)

Základní informace o projektu

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1

Příjemce: Základní  škola  a  mateřská  škola  Okna,  okres
Česká Lípa, příspěvková organizace

Název projektu: Škola  s  okny  dokořán,  rozvoj  čtenářství  a
výuky AJ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1429

Základní informace o zahraničním jazykovém kurzu pro učitele

Termín realizace kurzu: 3.8.- 14. 8.2015

Místo konání kurzu: Malta + St. Julian´s

Název  instituce,  ve  které  probíhal
jazykový kurz:

Clubclass Malta

Jméno účastníka: Barbora Myšková

Podrobný popis zahraničního jazykového kurzu pro učitele

Obsah zahraničního jazykového kurzu pro učitele:

Stručný popis jazykového kurzu:  Jazykový  kurz  probíhal  ve  dvanácti  členné
skupině studentů z různých koutů světa. Ve třídě
jsem byla jediná Češka, což vidím jako velmi
pozitivní.  Do  skupin  jsme  byli  rozřazeni  po
napsání vstupního testu. 

 Lekce probíhaly ve dvou blocích po hodině a
půl, mezi kterými byla půl hodinová přestávka.

 Během čtrnácti  dnů jsme měli  kurz  zaměřený



na téma ICT,  Technology.  Toto  téma bylo  na
řadě i v učebnici. Dozvěděla jsem se i spoustu
nových informací z této oblasti od  spolužáků.
Pracovali jsme i na jiných tématech, jako byla
např. příroda a země.

 V  hodinách  jsme  byli  vedeni  hlavně  ke
komunikaci  jak  s  učitelkou,  tak  mezi  sebou.
Pracovali jsme pomocí učebnice i pracovních
listů,  které  si  pro  nás  učitelka  připravovala.
Komunikační  schopnosti  mezi  sebou  jsme  si
osvojovali  pomocí  různých  her  a  konverzací,
což shledávám jako velmi pozitivní zkušenost.
Měla jsem možnost dozvědět se zajímavosti  o
každém z účastníků.

 Bylo  evidentní,  že  učitelka  byla  velmi  dobře
připravená na každou hodinu.  Úkoly na sebe
navazovaly. Na konci každého týdne jsme psali
test ze získaných dovedností, díky němuž mohli
studenti přejít do další skupiny vyšší úrovně.

 S kurzem jsem byla nadmíru spokojená. Vládla
pozitivní  a  přátelská  atmosféra.  Každý  den
jsme  dostávali  domácí  úkoly,  kdy  jsme  si
procvičovali  novou  naučenou  látku.  Učitelka
střídala každou hodinu několik aktivit. 

Zhodnocení  zahraničního
jazykového  kurzu  obecně  a  ve
vztahu  k naplnění  ŠVP
konkrétní školy.

 Na kurzu jsme rozvíjeli  čtenářskou gramotnost
-  pracovali  jsme s  texty  a  místními  časopisy.
Bylo  nám  doporučeno  také  číst   ve  volných
chvílích. Z četby vycházela řada úkolů.

 Ve  škole  v  Oknech  učím  anglický  jazyk  pro
první  ročník  a  řadu  metod,  které   učitelka
jazykového kurzu používala jsem si převzala do
svého  vyučování.  Zjistila  jsem,  že  pro  učení
anglického jazyka je opravdu důležité navození
přátelské a příjemné atmosféry.

 V  gramatice  jsem  se  naučila  používat  časy,
které  jsem  dříve  nepoužívala.  V  podání
rodilého mluvčí jsem je pochopila. V hodinách
jsme směli  mluvit  pouze  anglicky,  i  když  tam
bylo více studentů z jedné země.

Byla  jsem  s  úrovní   jazykového  kurzu  velmi
spokojená.  Zlepšila  jsem  si  své  jazykové  i
komunikační divednosti. Pokud bych se mohla
zvolit   příště  jazykový  kurz,  zvolila  bych  si
stejnou školu, ovšem kurz metodiky pro učitele. 



V  Oknech dne 12. 12. 2015

Zpracovala: Barbora Myšková

Podpis: ……………………………………

Jméno statutárního orgánu/oprávněné osoby subjektu, který vysílá pedagoga na kurz: 

Mgr. Iveta Myšková

Podpis statutárního orgánu/oprávněné osoby/razítko: ……………………………………


