Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu
Číslo projektu

Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia,
Brno, Vídeňská 47
CZ.1.07/1.3.10/03.0029

Název příjemce

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Celková alokovaná částka

3 407 389,00 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

8.3.2011 - 30.6.2012
Tento projekt zaměřený na realizaci kurzů anglického
jazyka pro zaměstnance Gymnázia, Brno, Vídeňská 47, vychází
z potřeby zlepšovat jazykové dovednosti středoškolských
pedagogů. Jedná se o grantový projekt Jihomoravského kraje,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož celkové
náklady na realizaci jsou 3 407 389,- Kč.
Projekt probíhá v období od března 2011 do června
2012 a příslušné aktivity zajišťuje interní tým ve spolupráci s
externím dodavatelem, společností SMV projekt, s.r.o. Právě
fakt, že je projekt realizován z převážné části interním týmem
pracovníků (manažer projektu, asistentka manažera, účetní
projektu, vedoucí lektorského týmu, dva američtí rodilí mluvčí
a jedna zkušená česká lektorka), představuje jeden z hlavních
přínosů – na rozdíl od dodavatelsky řešených aktivit je totiž
komunikace v rámci interního týmu snadná a rychlá. Externí
dodavatel realizuje pak pouze aktivity, které si škola není
schopna zajistit sama (jazykové kurzy ve Velké Británii a
výjezdové intenzivní jazykové kurzy v rámci ČR).
Cílem projektu je zlepšení kvality počátečního
vzdělávání prostřednictvím rozšíření, rozvinutí a zlepšení
kompetencí zaměstnanců školy v oblasti komunikace v
anglickém jazyce. Tohoto cíle je průběžně dosahováno
prostřednictvím vytvořením několika funkčních vzdělávacích

modulů zahrnujících jazykové a odborné kurzy pro
pedagogické a řídící pracovníky školy.
Patřičnou úroveň jazykové vybavenosti cílové skupiny
pedagogů vyžaduje hned několik faktorů - od výuky předmětů
po zahraniční partnerství. Prostřednictvím průběžných
jazykových kurzů mají frekventanti možnost rozvíjet znalost
anglického jazyka i své komunikační dovednosti. Učitelé cizích
jazyků mají příležitost rozvíjet také svou metodickou
odbornost. Během vedlejších a hlavních prázdnin v letech 2011
a 2012 projekt účastníkům umožňuje využít získaných
dovedností a dále je rozvíjet v intenzivních kurzech konverzace
a metodiky. Projekt rovněž zprostředkoval 11 účastníkům na
různých úrovních pokročilosti výjezd na intenzivní jazykový a
metodický kurz do zahraničí (v průběhu letních prázdnin v roce
2011).
V období od března 2011 do června 2012 se více než
30 frekventantů zapojilo do práce v průběžných kurzech. Tyto
kurzy byly otevřeny na úrovních od úplných začátečníků až po
velmi pokročilé studenty. Zatímco začátečníci mají možnost
získat první kontakt s cizím jazykem a osvojit si alespoň
základní komunikační dovednosti, pokročilí frekventanti
(učitelé anglického jazyka) mohou s americkými lektory
konzultovat jazykové problémy, na něž při výuce narazili,
jakožto i dále rozvíjet své jazykové a metodické know-how,
které budou dále předávat svým vlastním studentům. Zájem o
účast v kurzech přitom převyšuje původní předpoklady –
namísto původně zvažovaných 27 frekventantů se kurzů
účastní 34 osob, což představuje 25% nárůst, a tím i podstatně
efektivnější využívání vynaložených prostředků.

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

Více informací o cílech projektu, jednotlivých
aktivitách i personálním obsazení mohou zájemci získat na
internetových stránkách projektu www.anglictina-videnska.cz.
http://anglictina-videnska.cz/
RNDr. Pavel Faltýsek, manažer projektu, faltysek@gvid.cz

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

