Zápis z 2. setkání tematické skupiny
Rozvoj výuky cizích jazyků
Datum

:

14. 5. 2018

Čas

:

13:00 – 15:00

Místo jednání :

KrÚ JMK, Brno, Cejl 73, místnost 120

Účastníci

PhDr. Ťoková Helena, Mgr. Tomáš Marousek, Mgr. Eva Komínková, PaedDr.

:

Věra Hlavsová, Mgr. Ilona Kopecká, PaeDr. Mužíková Růžena, Ing. Jaroslav
Kuchyňka
Omluveni

:

Mgr. Gabrielová Anna, Mgr. Barbora Slováčková, Ing. Zdenka Kučerová,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Program setkání:

1) Zahájení, přivítání, organizační záležitosti
2) H. Ťoková (metodik TS Rozvoj výuky cizích jazyků) poděkovala členům TS za zaslané
návrhy a náměty na školení/semináře pro členy tematických skupin KAP, která bude
připravovat Národní ústav pro vzdělávání. Seznámila je s výslednou podobou návrhu,
který byl předán Mgr. Lence Řehákové, odborné garantce P-KAP.
3) Hlavní náplní 2. setkání TS Cizí jazyky byla diskuse o připravovaném pokračování
Workshopu pro středoškolské učitele cizích jazyků, jehož 1. ročník v říjnu 2017 měl
mezi učiteli velmi příznivý ohlas. TS projednala:
a)

termín konání workshopu – středa 17. října od 9 do 14 hod. Rezervaci alespoň
3 místností v budově na Cejlu zajistí H. Ťoková.

b)

propagace Workshopu:
H. Ťoková osloví emailem všechny účastníky loňského Workshopu – požádá je,
aby zaslali témata do diskuse (termín – 2. pol. června)

H. Ťoková bude prostřednictvím porad pro ředitele SŠ informovat ředitele o
konání 2. ročníku Workshopu, bude apelovat zejména na ředitele škol, které na
workshop neposlaly žádného učitele CJ, aby se letos zúčastnili.
Na začátku září bude na všechny školy odeslána oficiální Pozvánka na 2. ročník
Workshopu pro SŠ učitele cizích jazyků.
c)

program workshopu – kromě diskuse ve skupinách (dělení podle vyučovaného
jazyka a typu školy) se pokusíme pro workshop získat zajímavého hosta z oblasti
„výuka CJ“ (nabízí se např. autor Kreativního slovníku Tomáš Bednář).

d)

tematické okruhy k diskusi ve skupinách – členové TS probrali výstupy z 1.
workshopu a dohodli se na tématech pro 2. workshop, která na 1. workshopu
buď vzbudila velký zájem anebo pro nedostatek času nebyla prodiskutována do
hloubky. Ve 2. workshopu se tedy zaměříme hlavně na tyto body:
- používané učebnice – zkušenosti, vhodnost pro různé typy SŠ
- jak přimět pasivní žáky ke komunikaci – výměna zkušeností
- maturita – podoba školní části maturity z CJ
- realizované projekty a tipy na projekty budoucí
- DVPP – jaká školení/kurzy/semináře by učitelé CJ uvítali, s jakou hodinovou
dotací

e)

příprava na workshop bude dokončena na další schůzce TS Cizí jazyky v září
2018.

Příští setkání tematické skupiny: pondělí 17. září 2018 ve 13 hod.

V Brně, dne 28. května 2018

Zapsala:

H. Ťoková,

metodik TS Cizí jazyky
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