Stínování v zahraničí
V rámci projektu „Za jazyky do světa“ se dva naši pedagogové zúčastnili stínování na středních školách ve
Skotsku, konkrétně v Glasgow. Cílem stínování je profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky,
přírodních věd a informatiky.
Navštívili jsme 2 střední školy školy: Greenfaulds High School (Janásková Monika) a Cardinal Newman
High School (Kukucz Marta).
Naším cílem bylo pozorování metod a postupů zavedených na střední škole v předmětech naší aprobace a
zapojení do výuky.
Co nás ve Skotsku překvapilo? Každá škola, kterou jsme měly možnost navštívit,
má kolem 1300 žáků. V porovnání s naší malou akademií jsou to obry. Žáci,
stejně jako na jiných školách po celé Anglii, nosí uniformy. Ty opravdu dělají
dojem! Anglická hodina trvá 55 minut. Po ní se žáci urychleně stěhují do jiné
třídy, protože hned začíná další hodina. Na rozdíl od naší školy, do třídy nechodí
učitel, ale žáci chodí do třídy učitele. A jací jsou žáci? Podle našeho názoru jsou
velmi samostatní a respektují nařízení učitele. Anglický edukační systém jim
umožňuje si vybrat, v jakém směru se chtějí dál na škole vzdělávat. Tato volba
jim umožňuje prohlubovat vědomosti v předmětu, který je zajímá a který by
chtěli v budoucnu studovat.
Návštěvu škol ve Skotsku hodnotíme pozitivně a zkušenosti, které jsme získaly při sledování anglických
kolegů, určitě využijeme v praxi.
M. Kukucz, M. Janásková
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Prohlídka Glasgow a Edinburghu

Návštěva muzea optických iluzí v Edinburghu byl velkým
zážitkem.
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