Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetence dětí a žáků
pro aktivní používání cizího jazyka č.3/2020
Termín: 12. 11. 2020, 14:00-15:00
Místo konání: Google Meet
Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Jitka Liscová, Jana Bradáčová, Jitka Kordačová, Sarah
Good
Program:
1. Prezence účastníků setkání
−

Účastníci setkání byli přivítáni, proběhla krátká diskuze ohledně momentální výuky na dálku

−

Většina žáků dodržuje povinnou stanovenou výuku a přihlašují se na domluvené online hodiny.
Tyto hodiny bohužel připadají zejména na předměty jako čj, literatura, matematika a cizí jazyk
bývá ponecháván spíše na samostatnou práci a plnění úkolů.

−

Účastníci se snažili v několika slovech vyjádřit vnímání momentální krizové situace a tuto
metodu si procvičit i pro možný úkol žáků.

2. Prezentace s tipy do výuky – Sarah Good
−

−

−

−

−

Bylo předáno slovo lektorce, rodilé mluvčí anglického jazyka Sarah Good, která má momentální
zkušenosti s online výukou na Gymnáziu v Litoměřicích u žáků 6. ročníků a výše. Velice se ji
osvědčila tematická výuka jazyků (např. každý měsíc jiné téma), dále posdílela tipy na výuku
v rámci vytváření příběhů (pro děti je zajímavá a interaktivní i v online formě). Tématy mohou
být např. zvířata, profese, apod. Pedagogové doplnili, že učebnice podrobně pojednávají také
o rozličných svátcích a slavnostních příležitostech během roku, kolem kterých lze také
vybudovat téma měsíce a jít více do hloubky.
Účastníci v průběhu jednání také sdíleli své osvědčené tipy, nejen na výukové metody ale také
platformy, které se pro online výuku osvědčily (Google Meet, Skype, Zoom). Nejsou
registrovány výraznější technické obtíže, spíše provozní a místy komplikovaná domluva s žáky.
Na závěr byly také posdíleny tipy na některé weby, kde lze nalézt inspiraci do hodin:
o https://learnenglishkids.britishcouncil.org
o https://youtu.be/uQulEnxsRo
o https://youtu.be/75NQK-SmlYY
Účastníkům setkání byly také připomenuty probíhající webináře od společnosti Contexta, kam
se mohou pedagogové z ORP Roudnice zdarma přihlásit. Webináře jsou na různá témata a jsou
jak pro jazykáře, tak i pro češtináře. Lektorka sama prakticky vyzkoušela mnoho různých
aplikací, které jsou bezplatné a volně dostupné a představuje je podrobně účastníkům.
Přihlašování je možné zde: https://prihlasovani.contexta.cz/seminars
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-

Domluvené semináře se momentálně chýlí k zakončení, ale s lektorkou počítáme se spoluprací
i do budoucna, a pokud to bude možné v prezenční podobě a na míru potřebám členů pracovní
skupiny a pedagogů.

Účastníci ocenili příležitost konverzovat v anglickém jazyce a vyjádřili, že s žáky se jim to do takové míry
nedaří s ohledem na nutnost mnohých samostatných úkolů žáků. Obecně převládá únava z
momentálních pracovních podmínek a potřeba navrátit se do standardního prezenčního režimu.
5. Další setkání pracovní skupiny
− Další setkání pracovní skupiny bude dle situace uskutečněno v kanceláři MAS nebo opět
v online podobě. Pozvánky budou účastníkům včas rozeslány.
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