Kód projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023029
Název projektu: Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov
Doba realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017
Cesty k ruštině na Střední průmyslové škole Přerov je název projektu, který byl zahájen 1. 11. 2016.
Projekt se zaměřuje na podporu profesního rozvoje a klíčových osobních a odborných metodických a
metodologických kompetencí učitelů ruského jazyka s dopadem na žáky, učitele cizích jazyků a i na
učitele v Olomouckém kraji v oblasti výuky a studia ruského jazyka a cizích jazyků.
Koordinátorkou je PhDr. Kateřina Režná, která je i účastnicí projektu spolu s Mgr. Magdou Obadalovou.
Projekt vznikl s cílem mít ve škole znalé a kompetentní učitele, kteří zaujmou nejen vlastními
jazykovými znalostmi, ale i zkušenostmi z vycestování do země, kde se mluví rusky. Již v roce 1990 byla
na naší škole zavedena výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny. Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk se
po určitém útlumu po revoluci prosazoval postupně. V posledních dvou letech je oblíbeným druhým
cizím jazykem ve všech oborech, žáci si jej mohou vybrat i jako maturitní předmět.
U obou účastnic projektu dojde ke konkrétnímu získání a zlepšení jazykových schopností v ruském
jazyce a efektivnější komunikaci. Získané znalosti budou kombinovat klíčové osobní a odborné
metodické a metodologické kompetence.
Účastnice projektu si rozšíří a obohatí znalosti a dovednosti ruského jazyka a metodiku jeho vyučování.
Budou používat autentické materiály a zkušenosti budou okamžitě po návratu sdílet své zkušenosti s
kolegyněmi z předmětové komise cizích jazyků.
Dlouhodobým přínosem budou pro naši organizaci kvalitní pedagogové obeznámeni s nejnovějšími
trendy ve vyučování ruskému jazyku. Budou přínosem nejen pro žáky, s nimiž budou pracovat ve výuce
s Europassem, ale i pro ostatní vyučující, pro které budou příkladem dobré praxe. Chceme se zaměřit
na to, aby si žáci uvědoměle vybírali cizí jazyky a šířit povědomí, že ruština je mezi slovanskými jazyky
nejrozšířenější, že jí mluví 300 milionů lidí a pro 160 milionů lidí je to rodný jazyk, je také jedním z
úředních jazyků OSN a používá se v dalších organizacích a pro žáky naší školy znamená mnoho
pracovních příležitostí do budoucna. Cílem projektu je zvýšení atraktivnosti školy, získání nových
zájemců o studium ruštiny jako povinně volitelného cizího jazyka a vytvoření klíčových předpokladů
pro rozvoj mezinárodní spolupráce učitelů a partnerských vztahů mezi školou a institucemi
poskytujícími zahraniční stáž v rámci evropské dimenze.

