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JAZYKOVÝ PORADCE/PORADKYNĚ projektu IMPULS 

 

Kdo se může stát jazykovým poradcem/poradkyní? 

Jazykovým poradcem se mohou stát učitelé vyučující anglický jazyk na školách Středočeského kraje, 

kteří mají chuť se dále vzdělávat v oblasti metodologie výuky anglického jazyka a zároveň pomáhat 

rozvíjet jazykové znalosti svých kolegů učitelů. Programu pro jazykové poradce se mohou účastnit 

učitelé AJ či začínající metodici. Předchozí metodická činnost není podmínkou.  

 

Jak probíhá školení a metodická podpora? 

Jazykoví poradci absolvují metodické semináře zaměřené na osvojení si práce  

s e-learningovým jazykovým kurzem v prostředí Moodle a zároveň se seznámí s principy jazykového 

poradenství a metodologií výuky. Kromě účasti na seminářích bude jazykovým poradcům poskytována 

také průběžná metodická pomoc při práci s kolegy, učiteli na škole, kde působí.  

 

Pro jazykové poradce budou připraveny celkem tři jednodenní metodické semináře: 

1. Osvojení práce s e-learning. technologií platformy Moodle a principy jazykového poradenství 

2. Osvojení metodiky práce s e-learning. modulem Prezentování v Aj 

3. Osvojení metodiky práce s e-learning. modulem Schůzky a jednání v Aj 

Cílem seminářů je přispět ke zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků potřebných např. 

při přípravě či spolupráci na mezinárodních projektech. Semináře jsou bezplatné.  

 

Co bude jazykový poradce dělat? 

Proškolení jazykoví poradci získají pro učitele své školy přístupové údaje do e-learningu  v platformě 

Moodle (kurzy všeobecné angličtiny pro úrovně A2, B1 a B2 a kurzy zaměřené na jazyk při prezentování a 

v rámci schůzek a jednání). Každý poradce by měl v péči dva učitele. V průběhu studia budou jazykoví 

poradci poskytovat svým kolegům odbornou podporu (např. konzultace k jazykovým problémům, 

motivace učitelů k dalšímu studiu apod.) Práce jazykových poradců bude honorována. 

 

Jak se přihlásit? 

� Vyplnit a odeslat online motivační dotazník. . 

Dotazníky budou vyhodnoceny do 15. září 2012 a vybraní zájemci obdrží další informace o spolupráci. 

 

 


