Zápis ze 3. setkání tematické skupiny
Rozvoj výuky cizích jazyků
Datum

:

17. 9. 2018

Čas

:

13:00 – 15:00

Místo jednání :

KrÚ JMK, Brno, Cejl 73, místnost 120

Účastníci

PhDr. Ťoková Helena, Mgr. Gabrielová Anna, Mgr. Barbora Slováčková, Ing.

:

Zdenka Kučerová, Mgr. Tomáš Marousek, Mgr. Eva Komínková, Mgr. Ilona
Kopecká, PaedDr. Mužíková Růžena, Mgr. Michal Slezák, Ing. Jaroslav Kuchyňka
Omluveni

:

-

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

1) Zahájení, přivítání, organizační záležitosti
2) H. Ťoková (metodik TS Rozvoj výuky cizích jazyků) představila nového člena TS Mgr.
Michala Slezáka ze Střediska služeb školám, který nahradí dr. Věru Hlavsovou.
3) Hlavní náplní 3. setkání TS Cizí jazyky byla příprava 2. ročníku Workshopu pro
středoškolské učitele cizích jazyků, který je plánován na středu 17. října od 9 do 14
hod.
4) H. Ťoková informovala členy TS o propagaci Workshopu:
ředitelé SŠ byli informování na srpnové poradě ředitelů, kromě ústní
obdrželi i letáček o workshopu s pokynem informovat své
byli vyzváni zejména ředitelé SŠ,

informace

učitele CJ. K vyslání zástupce školy

které se loňského workshopu nezúčastnily.

V týdnu od 17. 9. bude na všechny školy emailem odeslána oficiální
2. ročník Workshopu pro SŠ učitele cizích jazyků s

Pozvánka

na

elektronickou přihláškou. V přihlášce mohou

účastníci navrhnout téma či problém z oblasti jazykové výuky, který je zejména zajímá a
by o něm na workshopu mluvit.
Přímou pozvánku na Worskhop dostali všichni loňští účastníci Worskhopu.

chtěli

5) Program workshopu:
H. Ťoková informovala o hostu workshopu – dr. Sabině Pazderové z

Univerzity

Palackého v Olomouci, která vystoupí na workshopu s přednáškou o motivaci studentů a roli učitele
ve výuce. Druhého

zvažovaného hosta workshopu (T. Bednáře s jeho kreativním

slovníkem) se

bohužel nepodařilo kontaktovat.
Bylo dohodnut rámcový program workshopu - po zahájení bude
přednáška dr. Pazderové, poté rozdělení do sekcí podle

následovat

typu škol, event. vyučovaného jazyka

(nelze stanovit předem – bude provedeno až po zpracování přihlášek). První jednání sekcí před
obědovou pauzou, druhé jednání sekcí po obědě. Bylo dohodnuto

předběžné

rozdělení členů TS do jednotlivých sekcí.
Témata pro jednání v sekcích (vycházíme ze závěrů loňského
některých loňských tématech budeme pokračovat,

workshopu,

v

některá pokládáme za uzavřená):

- hlavní téma: jak učit komunikaci, jak přimět pasivní žáky k mluvení
- praktické tipy na komunikační aktivity v hodině – výměna

zkušeností účastníků

workshopu (budou vyzváni před workshopem, aby si připravili)
- motivace – jak vzbudit zájem žáků o CJ – v návaznosti na přednášku

dr. Pazderové

- používané učebnice – zkušenosti, vhodnost pro různé typy SŠ
- tipy na další výukové materiály
- odborný cizí jazyk, metoda CLIL – zejména na SOŠ
- co potřebují učitelé pro svůj profesní rozvoj
- bude-li čas, lze operativně do jednání sekcích zařadit další

téma(ta),

která

vyplynou z přihlášek
6) Bylo probráno organizační zajištění workshopu (místnosti, občerstvení, tvorba prezenčních listin,
jmenovky pro účastníky, potvrzení o účasti). Bylo dohodnuto, že členové TS přijdou na workshop již v
8 hodin a zapojí se do organizace (přivítání účastníků, podpisy do prezenčních listin apod.).

7) H. Ťoková informovala členy TS, že v nadcházejícím období se skupina i celý realizační tým KAP
bude věnovat evaluaci KAP I. K získání statistických údajů k nutných vyhodnocení KAP I využijeme
workshopu – požádáme účastníky, aby v průběhu workshopu vyplnili krátký dotazník týkající se
aktivit jejich školy v oblasti výuky cizích jazyků. Dotazník připraví H. Ťoková.
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Příloha zápisu: Pozvánka na Workshop pro SŠ učitele cizích jazyků
Rámcový program Worskhopu

Příští setkání tematické skupiny: v listopadu (termín bude upřesněn).

V Brně, dne 24. září 2018

Zapsala: H. Ťoková,
metodik TS Cizí jazyky
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