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Tento projekt byl vypracován, protože se snažíme zkvalitnit  proces výuky, a to jednak 

po stránce odborné, jednak po stránce přístupu k žákům. Prostřednictvím 

vzdělávacích kurzů obsažených v tomto projektu bude mít naše škola možnost získat 

znalosti a praktické dovednosti týkající se všech potřeb organizace:  

- účastníci první aktivity se seznámí s inovativními metodologiemi orientovanými na 

jednání s žáky, u nich je riziko předčasného opuštění školy a na to, jak jim pomoci 

zvládnout jejich obavy a pozitivně ovlivnit jejich pocity ze studia na kurzu “Harmony 

and Learning!”  

- V červenci 2020 vyšleme vyučující na kurz “Stimulating Creativity and Innovation 

in the Classroom/Mobile Devices in Education”,  kde se mimo jiné naučí připravit své 

žáky na zvýšení jejich sebeúcty podporou jejich tvůrčího myšlení a podporou jejich 

představivosti. Návštěva "učeben budoucnosti" v různých školách, včetně metodik 

využívání mobilních zařízení ve vyučování pro nás bude také velmi obohacující, 

protože tuto zkušenost na naší škole zatím nemáme. 

-  Dále naše škola potřebuje, aby její učitelé byli obeznámeni s problematikou 

stereotypů, předsudků, diskriminace a začlenění svých studentů a věděli, jak citlivě 

tyto problémy se svými studenty řešit. Přesně toto splňuje kurz „Sensitisation 

training regarding migration, everyday racism, discrimination and diversity“  

- vyučující anglického jazyka a matematiky zažijí stínování na škole stejného typu v  

Budapesti (Komplex SzC), kde jsou jejich zkušenosti se žáky s ADHD, hyperaktivitou 

atd. podstatně větší než u učitelů SPŠP-COP, což bude v důsledku velkým přínosem 

pro výuku na naší škole.   

- účastí na metodologických kurzech v Cambridgi si naše vyučující angličtiny 

rozhodně zlepší svou fonetiku a přízvuk a také získají zájem studentů o britské reálie 

tím, že jim předají své osobní zkušenosti, které si naši studenti cení nejvíc a projevují 

o ně v hodinách největší zájem - kurz „Bringing British Culture to Life“. Také získají 

moderní poznatky o inovačních metodách výuky na kurzu „Innovative Teaching 

Methods. 

 

Cíle projektu jsou:  

 zdokonalení jazykových kompetencí všech účastníků, posílení týmové práce v 

organizaci, posílení ducha evropské sounáležitosti prostřednictvím výměny 

zkušeností s účastníky kurzů z dalších evropských zemí  

 získání nových a inspirativních přístupů a metodologií k jednání s žáky, u 

nichž hrozí předčasné ukončení studia   

 zvýšení kompetencí na podporu výuky moderními technologiemi  

 zdokonalení jazykové výuky prostřednictvím reálií, příprava studentů na 

soběstačnost v konkurenčním prostředí jak domácího tak jednotného 

evropského trhu,  

 a v neposlední řadě vytvoření dynamičtějšího a inspirativnějšího prostředí ve 

třídách při zajištění principu rovnosti chování studentů k sobě navzájem.  

 

 


