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Projekt „Brána jazyků otevřená“ obsahoval tyto aktivity:
∼ čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a
čtenářské gramotnosti pro žáky 3., 5., 6. a 7. třídy,
∼ zahraniční jazykový kurz pro učitele (5 pedagogů),
∼ zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (45 žáků).

V rámci čtenářských dílen pedagogové vypracovali pro každý ročník
10 dílen – vyučovacích hodin a zakoupili celkem 346 knih, které jsou
žákům k dispozici po celý školní rok a jsou využívány nejen ve
čtenářských dílnách.
5 pedagogů absolvovalo během letních prázdnin (červenec – srpen)
čtrnáctidenní jazykové kurzy s rozsahem výuky 20 hodin týdně,
celkem tedy absolvoval každý 40 vyučovacích hodin. Kurzy
zaměřené na anglický jazyk probíhaly ve městě Worthing (Anglie) v
jazykové škole CES (English Language schools - www. cesschools.com). Kurzy zaměřené na německý jazyk probíhaly v Berlíně
(Německo) v jazykové škole DID (Deutsch-institut - www.did.de).
Jazykové kurzy pro pedagogy zajišťovala cestovní kancelář Albion
Moravia.

Jazykově-vzdělávací pobyt pro 45 žáků a 2 pedagogické pracovníky
se uskutečnil v období 1. 11. 2015 - 7. 11. 2015 v Anglii - Worthingu.
V průběhu pobytu žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 12
hodin (3 x 4 hodiny - úterý, středa, čtvrtek) v St. George´s School
of English ve Worthingu (www.sg-cc.com) a seznámili se s reáliemi
místa pobytu. Konkrétně:
∼ pondělí a pátek - celodenní prohlídka Londýna,
∼ úterý - město Hastings (Old Town, HastingsCastle, podmořské
akvárium - Sea Life Center),
∼ středa - město Eastbourne, útesy SevenSisters,
∼ čtvrtek - město Brighton, Royal Pavillion.
Jazykové znalosti si žáci rovněž procvičili v průběhu pobytu v
hostitelských rodinách.
Jazykově-vzdělávací kurz pro žáky zajišťovala také cestovní kancelář
Albion Moravia, která byla vybrána na základě nejvýhodnější
cenové nabídky.

