Zvýšení kvalifikace pracovníků ZŠ a MŠ Pozořice
The Enhancement of Staff Qualification in Pre-primary And Primary School Pozorice,
Czech Republic

Dvouletý projekt programu Erasmus + spolufinancovaný Evropskou unií podpoří další
vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy formou zahraničních výjezdů.
V rámci projektu bylo zrealizováno 8 zahraničních mobilit zaměřených na profesní rozvoj a
zvýšení kvalifikace zaměstnanců ZŠ a MŠ Pozořice. Projekt podpořil různé druhy vzdělávání.
Zahraničních výjezdů se zúčastnili pedagogičtí pracovníci MŠ, I. i II. stupně ZŠ a vedení školy s
projektovým manažerem. Uskutečněné mobility byly v souladu s Evropským plánem rozvoje
a dlouhodobou koncepcí školy. Z důvodu výskytu pandemie Covid-19 nemohly být všechny
mobility zrealizovány v řádném termínu a původně dvouletý projekt musel být o 1 rok
prodloužen. U tří mobilit byla ze stejného důvodu změněna cílová destinace.
Mobility pro pedagogy mateřské školy pomohly získat nové zkušenosti a dobrou praxi
v oblasti výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Během realizace projektu byla
systematicky zaváděna výuka anglického jazyka do předškolního vzdělávání. Její konečnou
podobou je ucelený systém výuky anglického jazyka zařazený do každodenních činností dětí
a vytvoření pracovních listů na tematicky zaměřené celky v souladu se školním vzdělávacím
programem.
V návaznosti na výuku angličtiny v předškolním vzdělávání byla otevřena třída s
rozšířenou výukou i na základní škole. Zacílené mobility na pedagogy I. stupně ZŠ přinesly
nové nápady a kreativitu do hodin anglického jazyka, pedagogové se zdokonalili v realizaci
lekcí hravou formou. Díky mobilitě zaměřené na výuku angličtiny pro žáky se specifickými
poruchami učení není pro pedagogy překážkou vzdělávat inkludované žáky s různými
potřebami.
Mobility zaměřené na metodu CLIL určené pro pedagogy II. stupně přinesly ucelený
přehled o této metodě a její využití v praxi. Zlepšení jazykových dovedností v anglicky
mluvícím prostředí přispělo ke zvýšení sebevědomí zúčastněných a přirozeného používání
jazyka v hodinách, kde je využívána metody CLIL. Původně plánovaná mobilita Science
nebyla uskutečněna z důvodu nulové nabídky vhodného kurzu v zemích s přívětivými
podmínkami pro vycestování. Tato mobilita byla nahrazena rozšířeným kurzem na metodu
CLIL. Projektové cíle byly nedotknuty.
Získané znalosti ze zahraničního výjezdu projektové manažerky byly inspirací pro
kvalitnější a efektivnější přípravu a řízení projektů.
Nově nabité zkušenosti, nápady a inspirace z kurzů byly sdíleny v rámci
pedagogického sboru formou prezentace a materiály uloženy na sdíleném prostoru školy.
Pro seznámení s projektem byl vytvořen web, kde kromě základních informací o projektu
může návštěvník využit pracovních listů a získaných materiálů ze zahraničních mobilit.
Uskutečněné mobility podporují modernizaci a internacionalizaci školy, která se tak stává
otevřenější a atraktivnější pro nové zájemce jak ze strany žáků a pedagogů, tak potenciálních
zahraničních partnerů.
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