
         

Informace o projektu 

Ukaž svůj JAZYK – Vzdělávací jazykový program 

na Gymnáziu v Krnově 

 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském  

                                                   kraji 

Prioritní osa: 1 – počáteční vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.0.7/11.0123 

Název projektu: Ukaž svůj JAZYK – Vzdělávací jazykový program na  

   Gymnáziu v Krnově 

Realizátor projektu: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, o.s. 

Příjemce projektu: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace  

Celkové způsobilé výdaje: 6 993 113,65 Kč 

Datum zahájení:     1. 11. 2008 

Datum ukončení:   31.   8. 2011 

 

 

 

Cíl projektu 
 

Cílem projektu je zavedení nových metod výuky cizích jazyků na Gymnáziu v Krnově. Výstupem 

projektu bude udržitelný jazykový vzdělávací program, jehož obsahem jsou tři moduly. Vzdělávací 

program bude připraven pro 4 cizí jazyky (JA, JF, LŠ, JN). Bude navázána spolupráce se školami 

v zahraničí. Do projektu bude zapojeno cca 300 žáků školy. 

Moduly: 

1. Kontakt 

V rámci modulu “kontakt” bude navázán kontakt se studenty jiné školy v rámci EU, kteří se učí stejný 

cizí jazyk. Studenti z různých zemí budou prostřednictvím internetových aplikací v rámci tohoto 

modulu komunikovat a společně řešit úkoly v cizím jazyce, čímž se nejen naučí cizí jazyk aktivně 

používat, ale získají i obecný přehled. 

2. E-learning 

Vytvoření e-lerningových kurzů v prostředí Moodle. Moodle je e-learningová platforma u nás i 

v zahraničí běžně používaná ve vzdělávání. Prostřednictvím těchto e-learningových kurzů se studenti 

interaktivní formou naučí samostatně řešit úkoly v cizím jazyce a také používat PC při učení se 

jazykům. 

 

        



 

3. Konverzace 

Na pravidelných konverzačních hodinách bude prostřednictvím internetových aplikací (web 

konference) přítomen rodilý mluvčí v daném jazyce, který bude se studenty konverzovat a navzájem se 

uvidí. Prostřednictvím tohoto modulu se studenti naučí jazyk používat v praxi, naučí se poslouchat a 

komunikovat s rodilým mluvčím a praktická konverzace rozšíří i jejich všeobecný rozhled a znalosti 

reálií cizích zemí. Diskuzi budou moderovat učitelé cizích jazyků. 

 

Aktivity projektu 
 

1. Projektový management 

2. Příprava a tvorba vzdělávacího programu  

3. Realizace vzdělávacího programu – anglický jazyk 

4. Realizace vzdělávacího programu – francouzský jazyk 

5. Realizace vzdělávacího programu – španělský jazyk 

6. Realizace vzdělávacího programu – německý jazyk 

7. Zahraniční spolupráce se školami 

8. Příprava technického zázemí pro realizaci 


