Informace o průběhu projektu „Kvalitně i na vesnici“

Klíčová aktivita/rok (2009)
01Vytvoření podmínek pro hostování
lektora a Plánu práce na nový školní rok
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02. Realizace výuky anglického jazyka
03. Zavádění nových metod výuky
04. Společné projektové dny
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06. Evaluace

1. monitorované období 1.8. – 30.10. 2009

Co se událo?
01 + 02
Na základě smlouvy s agenturou IEI by la pro náš účel vytipována učitelka anglického jazyka,
se kterou jsme navázali kontakt. Souhlasila s podmínkami a v září nastoupila jako lektorka
anglického jazyka.
Kristin M. Asheim se narodila 29.7. 1985. Přijela k nám z Mill Creek (stát Washington)
z U.S.A. Je vystudovaná učitelka na Seattle Pacific University. Vzhledem k jejímu věku nemá
ještě moc pedagogických zkušeností, zatím pracovala krátce pouze jako pomocná učitelka.
Díky laskavosti pana starosty Novotného získala krásné ubytování přímo v Podbřezí.
Náplní její práce bude pod vedením zkušených českých učitelů učit anglický jazyk na všech
třech partnerských školách. Mimo povinnou výuku bude také učit AJ v zájmových kroužcích.

Dle plánu bylo v tomto období vyhlášeno zadávací řízení na dodávku
multimediální techniky. Vítězná firma ProDos s.r.o. realizovala v tomto období
zatím nekompletní dodávku za 270 422,00 Kč.
03
Všechny partnerské školy si za finanční prostředky z grantu nakoupily multimediální
techniku (mimo školu v Bílém Újezdě, která si ji dokoupí dle svých technických možností),
kterou budou během celého projektového období i po něm používat v běžných vyučovacích
hodinách při všech předmětech. Mimo tyto hodiny se žáci budou učit základy práce na PC.
V ZŠ Podbřezí byla prvně využita technika 27.10.(dataprojektor s notebookem) při besedě
s odborníky - ornitology z organizace A Rocha (viz fotogalerie).
04
Život v době renesance
V říjnu proběhla první akce společná pro všechny tři partnerské školy. Tématem dne byl život
v období renesance. Po předchozí přípravě na jednotlivých školách samostatně se žáci všech
škol setkali v Dobrém. Profesionální skupina Pernštejn z Pardubic dětem převáděla, jak a kde
lidé v období renesance žili, jak se oblékali, válčili…. Děti se mohly aktivně zapojovat do
různých aktivit, vyzkoušely si některé vojenské činnosti té doby.
Na akci i zpět byly děti z Podbřezí i Bílého Újezda dopraveny autobusem z prostředků grantu
(bezpečně a bez časových ztrát).
Akce se zúčastnili všichni žáci 1.až 5. ročníků (asi 100 žáků). Jejím organizátorem byla ZŠ
v Dobrém. Agentura nabízející akci požaduje stejnou úhradu, ať se jí účastní jakýkoliv počet
dětí, což znamená, že se snížila částka za vstupné.

Za celé monitorované období bylo z grantu vyčerpáno 331 618,79 Kč

