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Odborněivcizímjazyce
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Jak by měto vypadat jazykové vzdělávání v maturitních i nematuritních oborech na
středních odborných školách? zaměstnavatelé čím dál častěji upozorňují na význam
alespoň základní odborné jazykové uýbavy absolventů, pozvolna přibývá i škol, které se
tímto směrem vydávají.

Zatímco zahranični Výjezdy či Výměnné pob,.iy žáků zá,

kladních škol mají především motivovat děVčatá a chlapce

k zájmu o cizí jazyk, seznamovat je s příslušnou zemí, její

kulturou a umožňují navázat první osobní kontakty se za-

hraničnímj Vrstevníky, programy středoškolské mobility
z tohoto základu Vycházejí a přidáVají další, náročnější cíle,

Žáci 5tředních odbolných škol Vmaturitních i nematuritních
oboíech dostávdji pilležitost k odbornému íozvoji, pořínd-
je krátkodobými pobyty, umožňujícími navštíVjt firmy nebo

školy obdobného zaměřen í, a konče d lou hod obými stážemi

a placovnim Výcvikem přímo na zahraniční(h pracovištích.

To samozřejmě klade náloky nejen na schopnost cizojazyč
né komunikace V běžných situací(h, ale také minimálně na

z;kladní olientaci v odborné telminologii daného oboru.
znalost odbolného cizího jazyka začíná vystupovat i jako

důležitý pruek na qlobalizovaném píacovním trhu a zvyšuje

uplatnitelnost absolventů, kteří jsou schopni těmto poža-

davkům dostát,

lnspirováno zaměstnavateli,..

Matulitní zkouška z ciztho jazyka, kteíá nezohledňuje od,
bornou částjazykového vzděláVání, neníto pravé ořechové
bť by absolvent odmaturoval na výbornou s tímto názo

rem zaměstnavatelů se setkáVal ředitel sPŠ, oA a jazykové

školy Flýdek-Místek Maítin Tobiáš už před několika lety.

svým sociálním partn€íům se snaží naslouchat, prozradil

na čerunovém Webináři k podpoře Výuky cizích jazyků, kte

rý připravil projekt Podpo.a klajského akčního plánování

Národního pedagogického institutu ČR, Martin Tobiáš se

rozhodl odbomý cizí jazyk Ve škole systematicky Vyučovat

a (rozviet,,,) a začít u pedagogů.

Učitelé odborných předmětú ijazykáři už několik let Vyjíž-

dějína za hra niční stáže,,,Mám navic docela tvrdou podmín-

ku, aby jeli sami, plotože chci maximálně omezit možnost

komunikace v češtině,'říká ředitel. Po náVratu má pedagog
povinnost použít cizíjazyk ve svém předmětu, Před čtyřmi

lety se tak žáci poprvé setkali s tím, Že část učiva fyziky ab,
solvovaIiV angličtině - a dostje to zaujalo, V současné době

5e V odborných předměte(h truale zabydluje metoda cllL,
která byla schválena ja ko součá st školn ího VzděláVaCího pro

gramu, K jejímu rozvoji přispíVá i program,yes, l do", který

školám nabldl Moravskodezský klaj, souřastí píogramu Ve

stíojírenských oborech školy je obecná angličtina pro od,
boíníký odborná angličtina plo tandemy angličtináře a od,

borníka, Výuka V tandemu (odbolný pedagog 5 jazykářem),

Vzájemné náVštěVy ta nde mové Výuky, zahraničnístáže isdi
len í zkušenoýí meZi škoIa mi. Žáci majípříležito5t k uplatně-

ní svých obecných i odborných cizojazyčných znalo§tí při

týdenních zahíaničních stážích.

Od stáží k workshopům a zahraničním
odborníkům ve škole

VoŠ ekonomických studií, sPŠ potravináiských technologií
a soŠ ekologická a veterinárníV Praze rovněž systematicky
pracuje s p|ány mobilit. žáci a studenti záčali vyjždět nej-

prve na krátkodobé, později i na dlouhodobé stáže, ,,Da|,

ším krokem bylo Vysílání našich píacovníků na stáže do
zahíaničních frrem V rámci proglamu Erasmus+," říká koor,
dinátoíka píojektů Michaela Bennett.,renio krok Vyp|ynul

z faktu, že studenti přijížděli 5e zajímavými postřehy, zjiště-

ními a postupý a my cítíme, že pokud chceíne zatíaktivnit

Výuku, zatraktivnit naše oboíy a odborné školství vůbec,
je potřeba nejen dostat žáky a studenty do 6rem, ale toto

zpíostředkovat V co největší míře i učitelům]'odtud byljen
krok k prohlou ben í spolupráce s italskou cuklářskou fiímou
a k uspořádá ní sem inářů a M/oíkshopů V Praze s designérkou
a učitelem cukrářství na Universitá del Gusto, kteíé by se

mé]y V epidemicky klidnéjšich časech každoločně opakovat
jakotřídenníakce.

Jak získatjistotu před výjezděm

žáci, kteří Vyjížději za svou prvn í zah ían ičn í zku šeností, zaží,

Vajíobavý do značné míry §pojené s pocitem Vlastnínedo,
stačivoýi V oblasti cizojazyčné komunikace. Ředitel flýdec-

ko,místecké školy 5i dobře uvědomuje, že pocity nejistot,
9Ťíachu d stLdu mlvajipied Vyjedem l pedágoqové,

Michaela kořánová z koordinačního centra česko němec-

kých Výměn mládeže Tandem nabídla V rámci zmínéného

Webináře způsob, jakým |Ze podobné obavy snížit.Tandem
zprostředkoVáVá partnerství mezi českými a německými
školámi, mobilitu žáků i pedagogů, středním odboíným
školám i odborné semináře pro pedagogy, odborné pmxe

žáků V německých školách, Ve ško|ních dilnách ina reálných
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pracovištích, od roku 2008 se V rámci přípravy mobilit zá-

bývá tzv. jazykovou animací. Jde o kreativnl nevýukovou
metodu přibližující cizíjazyk a jeho mluvčí. Je modifikova,
telná pro uživatele lůzného Věku a Vhodná pro začátečníky
j pokročilé.

,jazyková animace pracuje s jazykov,ými hlami, s pohybo,

Vými aktivitami, s prvky zážitkové a divádelní pedagogiký
cílem je především odbourání stresu z mluvení, ktelý dlou-
hodobě V nejrůznějšíCh dotaznících Vychází jako největší
problém, zejména V souVislo5ti5e strachem zVlastních Chyb.

Odbořné základy i žákům učebních oborů

Dalšíškolou, ktelá se žaměřuje na Výuku odborných témat
V cizím, konklétně anglickém jazyce, je Akademie řemesel
Praha - 5ŠT. Metoda cllL se rozšířila do výuky matematiký
uplatňujesevoborech elektloa strojílen5kých,oodbornoU
tematiku byly rozšířeny hodiny angljčtiny i v dalších obo
rech škol, Včetně učebníCh. V matulitním oboru autotro
nik i V učebnim oboru autoelektrjkář 5e VyužíVají například
učebnice ,lob Mdtters a vlastní placovnílistýv dílnách 5ižáci
rozšiřují slovnízásobu i díky popiskám nářadí V anglickém,
německém a ruskémjazyce. Škola připlavuje imodelodboF
né praktické VýukyV reálném prostředídílen Vedené tande-
mem in5truktol odborného Výcviku a učitelan9ličtiný

V lámci školyvznikly pracovní listy se slovníčky odbolné tel-
minolo9ie i pro obory skU piny E. Pod le statutá ín í zástu pkyně

ředitele Danuše Černéje propojen í všeobecného VzděláVa-
Cího předmětu s budoucí od borností žá ků m mnohem bližší
a Víceje motivuje, Pracovní listy majířadu Výhod i při pláci

se žáky se sVP nebo s těmi, kteří přicházejíze základní ško-
ly § nedostdtečnymi lnalostmi a mlzivým zajmem o uťení,
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,,S placovními listy žáci pracují rádi,je zd€ Velmidobíá Zpět-
ná Vazba pro ověřování spráVnosti úlohy a okamžitá mož-
nost náplavy, Pomáhají ulehčit Verbální projev něktelých
žáků," uvádíD, Černá, DodáVá zároveň,žedůležitou podmin-
kou Vzniku a použivánitěchto pracovních li§tůje mezipřed-
měiové propojeníteoretické a plaktické Výuký án9lického
jazyka s daným odborným předmétem a samozřejmě také

5polUpráce přís]ušných pedagogů,

Zna]osti základní odborné teíminolog]e a schopnost Vyjád

řit elementární pracovní poýupy, načelpané z píacovních
li5tů, ocenili během svého zahřanlčního pobytu například
žácioboru stravovacía u bytovací služby.

Kniha receptů, metodické listý §lovníček píacovnich čin-
ností i konVeížační 9|oVníček j§ou inspiratíVními Výstt]py

plojektu, který realizova před čtyřrni lety KrajVysočina,Zmi
něné do5tupné online materiály V an9ličtinějsou vý5ledkem
spolupráce škol čtyř z Kraje Vy9očina a čtyř z fíancouzské
oblasti champa9ne-Aídenne,, ško]ského úřadu V Remeši
a oíganjzaceVysočina Education.

(Text vznikl s využjtím příkladů jnsphaťjvní praxe prajektu

a webináře P KAP v ablasti Razvoj výuky cizíchjazyků ó/202a.)

PhDř. Danlela Křamulová,
publicistka plojektu P-KAB Národní
pedagogický institut ČR
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Je součástí PředPtatného. NeP[atíte nic navíc.
]ste předplat]tel? stále nemát€ aktivovaný přistupdoVšech doposUd publikovaných článků?

Zarc8istrujte se na WÝv,rizěniskoty,czllegistrace

. lč,

. e-mail, kt€ďm se budete přihlašovét,

Jakmile rc8istrac] dokončíte klknutírn né linkvdoíučenérn e mailu, naPište nám

na redakcers@lizeniskoly,cž. online archiV Vám oblatem akilVljeme

1,]www.rizéniskoly.c l

Získejte přístup do online archivu časopisu!


