CESTOVNÍ ZPRÁVA

Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků
CZ.3.22/3.3.02/10.01806
Datum cesty: 17. – 21. 10. 2011
Cíl cesty: ZS1 Dzierzoniow
Účastníci cesty: Bc. Mannová a 7 žákyň oboru Kadeřník a Kosmetička
V termínu 17. - 21. 10. 2011 se 7 žákyň Střední odborné školy a středního učiliště Lanškroun zúčastnilo
výměnné stáže v partnerské škole ZS1 Dzierzoniow uspořádané v rámci projektu „Spolupráce středních
škol při jazykové výuce žáků“. Účelem stáže byla výuka polského jazyka, ale i rozvoj praktických
dovedností našich žákyň. V průběhu pětidenního pobytu žákyně v dopoledních hodinách absolvovaly
výuku polštiny spolu se skupinou 7 polských žáků. Během výuky jsme s žáky dokončovali práce na
připravovaném česko-polském a polsko- českém slovníku a také připravovali a natáčeli materiál pro
DVD. Součástí pobytu byly i odpolední hodiny praxe v kadeřnických salónech, při kterých žákyně měly
příležitost komunikovat v polském jazyce v přirozených podmínkách a procvičit si tak slovní zásobu
nejen na všeobecná témata, ale i z oblasti jejich oboru. Současně měly příležitost porovnat vybavení,
materiály a technologie používané v polských kadeřnických salonech s našimi podmínkami.
Sedm polských žáků ve stejném termínu absolvovalo stáž na Střední odborné škole a středním odborném
učilišti Lanškroun. Zde se během dopoledních vyučovacích hodin věnovali převážně překladu polského
komentáře filmu o Dzieroniowě do českého jazyka. Ke své práci využívali veškeré vybavení nové
multimediální učebny vybavené z peněz získaných v rámci tohoto projektu. V odpoledních hodinách
polští žáci docházeli do odborných učeben, kde se pod vedením českých pedagogů věnovali praktickým
úkolům v rámci svého oboru, aby tak mohli rozšířit své komunikační schopnosti v českém jazyce i
v odborné slovní zásobě. Uskutečnil se i workshop na téma „ Porovnání moderního pojetí výuky jazyků
v obou školách“
Věřím, že cíl stáží se nám podařilo splnit a výsledky naší práce budeme prezentovat vydáním již
zmíněného slovníku a DVD.
Tereza Mannová
V Lanškrouně 31.10. 2011
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