Název projektu: Za jazyky do světa
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754
Rozpočet projektu celkem: 967 023,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy, podporu výuky
cizích jazyků a v cizích jazycích.
Realizace projektu bude probíhat v následujících aktivitách.
Klíčová aktivita 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii pro 40 žáků.
Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a
ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Popis aktivity: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v jižní Anglii (Londýn) pro žáky v
délce trvání 6 kalendářních dní včetně cesty. Cestovat budou moderně vybaveným
autobusem určeným pro dálkové cesty, při cestě tam mají zajištěný nocleh v hotelu
včetně snídaně. Žáci absolvují ve 3 dnech dopolední jazykovou výuku v rozsahu 9
vyučovacích hodin a v rámci odpoledních a 1 celodenního výletu se seznámí s
významnými reáliemi příslušného místa (Londýn a okolí). Ubytování je v rodinách.
Klíčová aktivita 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Německu pro 12 žáků.
Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a
ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Popis aktivity: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Berlíně pro žáky v délce trvání 6
kalendářních dní včetně cesty. Cestovat budou moderně vybaveným autobusem
určeným pro dálkové cesty. Žáci absolvují ve 3 dnech dopolední jazykovou výuku v
rozsahu 9 vyučovacích hodin a v rámci odpoledních a 2 celodenních výletů se seznámí s
významnými reáliemi příslušného místa (Berlín, Postupim a okolí). Ubytování je
v rodinách.
Klíčová aktivita 3: Zahraniční intenzivní jazykový pobyt pro 3 učitele se zaměřením na
angličtinu.
Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
Popis aktivity: Krátkodobý intenzivní kurz v jižní Anglii v trvání 10 pracovních dnů.

Klíčová aktivita: Stínování pro 2 pedagogy cizích jazyků, matematiky a přírodovědných
předmětů v zahraničí.
Cíl: Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů.
Popis: Krátkodobá stáž v délce 5 pracovních dní sestávající z pozorování metod a
postupů zavedených na střední škole v Glasgow (Skotsko) a jejich možného vyzkoušení v
praxi. Stáže budou zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných
předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.
Kontaktní osoba: PaedDr. Monika Janásková, jk@obaka-cestesin.cz

