Grantový projekt
Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků
škol a školských zařízení Středočeského kraje v anglickém jazyce

MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA
Projekt je zaměřen na podporu jazykových kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol a ŠZ jako
předpokladu pro osobnostní rozvoj a další rozvoj řídících kompetencí v mezinárodním kontextu.
Nové poznatky a posílené dovednosti i získané kontakty umožní vedoucím pracovníkům na svých školách
efektivněji řídit nejen oblast mezinárodní spolupráce, ale především celý výchovně vzdělávací proces.
Při realizaci vzdělávacích aktivit a především v distančním e-learningovém kurzu bude podporováno
využívání ICT – internetové výukové prostředí Moodle, čímž budou podpořeny technologické kompetence
účastníků vzdělávání v projektu.
Podpořená cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci (ředitelé) škol a školských zařízení Stč. kraje
Termín realizace projektu:

04/2013 – 12/2014

Účast v projektu je zdarma.
Projekt je členěn na tři samostatné části, podporované klíčové aktivity:
I. část: Intenzivní jazykový kurz AJ (KA1-IJK)
Intenzivní jazykový kurz je určen pro ředitele, kteří chtějí maximálně efektivně zvýšit úroveň svých
jazykových znalostí, případně i pro začátečníky, kteří chtějí intenzivní metodou zvládnout angličtinu alespoň
na základní jazykové úrovni.
Pro intenzivní jazykový kurz v rozsahu 90 hodin s využitím individuální výuky bude každému účastníkovi
určen osobní lektor. Konkrétní časový rozvrh kurzu bude stanoven individuálně podle domluvy účastníka se
svým lektorem; předpokládá se i při zohlednění časové rezervy pro nezbytné řídící povinnosti účastníků
v jejich školách v průměru rozsah 3 – 4 výukové hodiny týdně.
Jazyková úroveň bude v úvodu kurzu zjišťována testováním a vyhodnocena podle stupnice A0, A1, A1/A2,
A2, A2/B1, B1, B1/B2, B2, stejně jako při výstupu z kurzu (Placement Test); dosažené výsledky budou
vyhodnoceny. Předpokládá se zvýšení minimálně o jednu z uvedených jazykových úrovní.
Termíny realizace KA1-IJK:
1. kurz 04-12/2013, 2. kurz 02-10/2014
Počet podpořených osob:
2 x 40
II. část: Distanční e-learningový kurz AJ (KA2-DEK)
Distanční kurz je určen pro ředitele, kteří již anglický jazyk uživatelsky na některé z jazykových úrovní
ovládají, ale potřebují posílit anglickou komunikaci a slovní zásobu v oblasti řízení, především řízení ve
vzdělávání.
Distanční kurz s využitím e-learningu v rozsahu 40 hodin (5 lekcí) bude zaměřený na získání a rozvíjení
odborné slovní zásoby v angličtině z oblasti řízení vzdělávání a školského managementu. Realizován bude
v prostředí Moodle, účastníci budou pracovat distančními metodami v menších studijních skupinách pod
vedením tutorů prostřednictvím internetu v příslušném kurzu na Moodle VISK. V průběhu pěti tematických
lekcí si v angličtině osvojí poznatky z obecného managementu i z řízení vzdělávání v ČR i v evropském
kontextu, posílí své ICT kompetence a v závěru kurzu jako jednu z výstupních prací předloží reprezentativní
prezentaci vlastní školy v angličtině (s využitím ICT).
Termíny realizace KA2-DEK: 1. kurz 01-02/2014, 2. kurz 09-10/2014
Počet podpořených osob:
2 x 40
II. část: Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (KA3-OZS)
Zahraniční stáž je určena pro ředitele, kteří by rádi své jazykové znalosti a odborné znalosti z oblasti řízení
posílili o možnost mezinárodních kontaktů a spolupráce.
Obsahově bude stáž zaměřena na získání poznatků a praktických zkušeností z řízení vzdělávání a školství a
z řízení pedagogického procesu navštívených škol a školských zařízení ve Velké Británii.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zajištění britských partnerů pro realizaci stáže proběhne ve spolupráci British Council. Britské školy budou
vybrány tak, aby v rámci možností obou vzdělávacích systémů odpovídaly svým druhem a stupněm
vzdělávání školám a školským zařízením zúčastněných českých vedoucích pracovníků.
Účastníci budou v průběhu týdenní stáže na anglických školách plnit zadané úkoly, budou vhodně
prezentovat svou školu a jako výstup z absolvované stáže vypracují podle zadané struktury záznam ze
zahraniční stáže z navštívených britských škol a školských zařízení, který bude podkladem pro závěrečné
vyhodnocení odborné stáže.
Termíny realizace KA3-OZS: 1. OZS 03/2014, 2. OZS 11/2014
Počet podpořených osob:
2 x 40
Přihlášky:
Uzávěrka pro příjem závazných přihlášek je 2. dubna 2013.
Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu
praha@visk.cz.
Přihlášeným zájemcům bude po uzávěrce přihlášek zaslána informace o zařazení do jednotlivých kurzů a
další upřesňující organizační informace.
Podmínky pro přihlašování a kritéria pro zařazení do aktivit a kurzů projektu:
1. Zájemci se mohou hlásit do všech tří částí – aktivit projektu.
2. Do kurzu v rámci KA1 – Intenzivní jazykový kurz Aj se může přihlásit pouze jeden vedoucí pracovník
(ředitel/zástupce) za školu se vstupní jazykovou úrovní A0 – B2.
3. Pro zařazení do kurzů v rámci KA1 – Intenzivní jazykový kurz Aj je omezený maximální počet účastníků
z jednotlivých okresů (6-8 účastníků za celý projekt).
O zařazení do kurzů při zájmu přesahujícím kapacitu v jednotlivých kurzech všech tří částí projektu
rozhoduje datum došlé přihlášky při dodržení výše uvedených podmínek pro přihlašování.
Bližší informace poskytne:
PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz

Na spolupráci při realizaci projektu se za projektový tým těší

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK a hlavní manažer projektu
tel.: 606 656 724
e-mail: holy@visk.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Charakteristika klíčových aktivit projektu:
KA1 - INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ AJ (KA1-IJK)
Časová dotace: celkem 90 hod. individuální výuky angličtiny
Místo konání: dle dohody účastníka a lektora VISK (ve školách v územní působnosti Středočeského kraje)
Organizace a průběh kurzu:
úvodní testování účastníků – zjištění vstupní jazykové úrovně: A0, A1, A1/A2, A2, A2/B1, B1, B1/B2, B2
přidělení lektorů pro individuální výuku
stanovení místa konání výuky dle možností účastníka a lektora
vypracování individuálních studijních plánů pro každého účastníka
stanovení celkového časového rozvrhu výuky na 7 měsíců tak, aby účastník absolvoval celkem 90 výukových
hodin; v průběhu kurzu specifikace měsíčních harmonogramů výuky
realizace 90 hodin výuky – průběžná supervize a hodnocení
závěrečné testování prokazující konkrétní posun v dosažené jazykové úrovni účastníka; předpoklad: min.
o jednu uvedenou jazykovou úroveň ve stupnici A0, A1, A1/A2, A2, A2/B1, B1, B1/B2, B2
závěrečné vyhodnocení kurzu a supervizní zpráva

KA2 - DISTANČNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ AJ (KA2-DEK)
Časová dotace: celkem 40 hodin / 5 lekcí x 8 hodin
Místo konání: úvodní prezenční proškolení pro distanční výuku na pracovišti VISK, dále distančně pouze
prostřednictvím internetu v prostředí Moodle VISK
Organizace a průběh kurzu:
úvodní prezenční proškolení účastníků:
práce ve výukovém internetovém prostředí Moodle
rozdělení do studijních skupin
přidělení tutorů
distanční výuka prostřednictvím internetového prostředí Moodle VISK
závěrečné vyhodnocení kurzu a supervizní zpráva

Obsah jednotlivých lekcí
Distanční aktivity

Výstupy – dílčí úkoly v AJ

-

výukové diskuze studijních
skupin v AJ

- srovnání vzdělávacích systémů ČR
a VB (společné jevy a trendy, přednosti
a rizika obou systémů)

-

e-learningové aktivity a
procvičovací úkoly

-

audiocvičení

-

jazykové testy atd.

Téma lekce
Základy managementu v angličtině
Český vzdělávací systém
Vzdělávací systém Velké Británie
Vzdělávání řídících pracovníků ve
školství a evropská spolupráce škol
Public relations ve školské praxi

- popis současného systému vzdělávání
řídících pracovníků v ČR
- reprezentativní prezentace vlastní
školy v angličtině (s využitím ICT)

KA3 - ODBORNÁ ZAHRANIČNÍ STÁŽ VE VELKÉ BRITÁNII (KA3-OZS)
Časová dotace: 1 týden
Místo konání: Velká Británie (Londýn)
Organizace a rámcový průběh stáže:
podrobné informace k organizačnímu zajištění a přesnému studijnímu harmonogramu stáže budou předány
účastníkům v dostatečném časovém předstihu před termínem stáže
před konáním stáže obdrží účastníci soubor úkolů pro plnění v průběhu stáže a formulář záznamu ze
zahraniční stáže
při jednotlivých návštěvách škol dle zadaného harmonogramu stáže budou účastníci plnit úkoly a budou
vhodně prezentovat svou školu či školské zařízení
po skončení stáže předají účastníci vyplněné záznamy ze zahraniční stáže, které budou podkladem pro
vyhodnocení této aktivity
vyhodnocení odborné stáže účastníky (evaluační dotazník)
závěrečná vyhodnocení zahraniční odborné stáže a supervizní zpráva

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

