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Město podpořilo aktivní výuku cizích jazyků
V úterý 7. března schválila na svém jednání rada města finanční příspěvek ve výši
30 tis. korun na projekt „Rodilý mluvčí do škol – podpora aktivní výuky cizích
jazyků.“ Projekt Místního akčního plánu Zábřežsko je realizován obecně
prospěšnou společností MAS Horní Pomoraví za finanční spoluúčasti města
i jednotlivých škol a zaměřuje se především na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let v regionu.
Cílem této aktivity je podpora aktivní výuky cizích jazyků, rozvoj cizojazyčných a
interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zapojením rodilého mluvčího jako
školního asistenta v tandemu s českým vyučujícím v hodinách cizích jazyků nebo v ostatních
předmětech při přípravě na realizaci metody CLIL (Content and Language Integrated
Learning) s cílem co nejpřirozenějšího a nejširšího nastavení cizojazyčného prostředí.

„Do budoucna jsou na tyto formy výuky přislíbené dotace, město Zábřeh chce dětem
zprostředkovat výuku jazyků s rodilým mluvčím už nyní“ sdělil starosta Zábřeha František
John.

Rodilý mluvčí, Mgr. Cameron Michael Ramsey, jako školní asistent je zapojen do výuky a
života školy tak, aby se s ní co nejvíce sžil, navázal zde neformální kontakty a vazby,
komunikoval s žáky i pracovníky školy a stal se přirozeným členem týmu pedagogických
pracovníků školy. V 1. pololetí školního roku 2016/17 docházel Mgr. Ramsey do každé ze
zapojených zábřežských škol (ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Školská, ZŠ a DDM Krasohled) vždy
jeden den v týdnu (8 hodin, z toho 6 hodin přímé práce se žáky), aby v hodinách cizího
jazyka i jiných předmětech podporoval aktivní výuku jazyků, rozvoj cizojazyčných
i interkulturních kompetencí. Projekt již získal podporu města, které příspěvkem projekt
podpoří v dalším chodu.
Hlavní přínos rodilého mluvčího pro žáky 1. a 2. stupně základních škol je ve zvýšení
motivace ke studiu cizího jazyka, odbourání zábran, strachu či ostychu při komunikaci v cizím
jazyce, využívání cizího jazyka i v jiných předmětech možnost komunikace v cizím jazyce i
mimo výuku, pro mnohé žáky první zkušenost s živým rodilým mluvčím vůbec.
Kontakty pro bližší informace:
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta
telefon: 583 468 269
mob. telefon: +420 734 602 787
e-mail: frantisek.john@muzabreh.cz
Lucie Mahdalová, tisková mluvčí
telefon: 583 468 217
mob. telefon: +420 736 153 427
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