Dojmy z rájeckého gymnázia
Jeden den jsem místo své kolegyně ze studií, Katky Pernicové, odučila na gymnáziu v Rájci-Jestřebí
několik hodin angličtiny. Katka Pernicová odjela do Francie, aby zorganizovala pro školu nový projekt,
který bude zahrnovat kromě České republiky i Francii, Holandsko, Švédsko, Německo, Slovinsko
a Finsko. Mimochodem, rájecké gymnázium je škola velmi bohatá na různé studijní mezinárodní
programy! Ale zpět k mé zkušenosti. Moje dojmy z této školy byly veskrze pozitivní a tak jsem se
rozhodla o této škole napsat několik řádek.
Učebna, ve které jsem měla možnost učit, byla na špičkové úrovni, co se týká vybavení. S podobnou
výbavou jsem se setkala zatím jen na Masarykově univerzitě v Brně. Je zde k dispozici počítač
s bezdrátovým připojením k internetu. Díky této technice jsem mohla použít v hodině poslech
písničky přímo z YouTube i s videem. Samozřejmostí vybavení učebny je i dataprojektor. Učitel díky
počítači a jeho propojení s projektorem může studentům zobrazit předem připravené materiály a
šetří drahocenný čas v hodině. O to více pak studenti mohou v hodině procvičovat a mluvit. Dále zde
jsou k dispozici přehrávače všech typů – CD, DVD, audio a video rekordér. Pokud by učitel chtěl použít
film, nebo jakýkoliv zvukový záznam, není problém. Rovněž celková atmosféra celé třídy byla velmi
pozitivní a vhodná pro výuku cizího jazyka. Lavice uspořádané do tzv. U formy, kdy studenti na sebe
navzájem vidí a mohou mít vizuální kontakt s kýmkoliv ve třídě. K pozitivní náladě třídy přispívá i
výzdoba učebny fotkami z různých projektů školy, obrázky a pomůckami pro výuku.
Byla jsem velmi potěšena, že mě pan ředitel, Stanislav Laštůvka, osobně s technikou ve třídě seznámil
a pomohl mi všechny ty chytré věcičky uvést do provozu. Pak bylo radostí pro mě, a domnívám se i
pro studenty, si výuky v takových podmínkách opravdu užít ☺
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