Projekt SPORAZUMEVANJE V TUJIH JEZIKIH:
Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov
z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum

Šola:

GIMNAZIJA ŠENTVID

PRILOGA 2
H KONČNEMU POROČILU
Naslov priloge
Avtor/-ji:

Program obšolskih dejavnosti in OIV
Josiane Reid

Program obšolskih dejavnosti in OIV, ki jih ponuja tuja učiteljica
1. Mednarodna kuhinja :
Dve do tri ure na štirinajst dni .
Jezik sporazumevanja : vsi
Povabili bomo gosta vsakič iz druge države, ki bo predstavil recept za jed iz svoje dežele. Govoril bo v
svojem jeziku. Spoznali bomo, da se lahko sporazumemo, tudi če ne obvladamo jezika, saj je načinov
komuniciranja veliko. Ob pripravi jedi bomo pripravili tudi slovarček mednarodnih izrazov iz
področja kuhanja.
Letni prispevek za sestavine znaša 50 evrov.
2. Delavnica vizualnih umetnosti:
Dve uri na vsakih štirinajst dni .
Jezik sporazumevanja : angleščina
Tuja učiteljica ima formalno izobrazbo iz umetnosti. Ustvarjali boste umetnine in izboljšali
angleščino. Vse je dovoljeno in zaželjeno : kiparjenje, slikarstvo, instalacije, uporaba različnih
materialov. Na koncu leta bomo pripravili razstavo in natečaj za kratek video prispevek.
3. Okoljska delavnica :
Obiskali bomo center za recikliranje, naredili milo iz rabljenega olja, izdelke iz reciklažnih
materialov : obleke, svetilke, pepelnik, denarnico, ročne torbice, sončno pečico, ... V šoli bomo
organizirali izmenjavo oblačil. Nabrani denar bomo poklonili centru za pomoč ljudem v stiski, ki ga
bomo izbrali. Vse vaše ideje so dobrodošle.
4. Namizne igre :
Dve uri na vsakih štirinajst dni .
Jezik sporazumevanja : angleščina
Izboljšajte svojo angleščino in se pri tem zabavajte! El Grande, Touch of devil, The supernatural
game, Ticket to ride, Royal Palace, ... vsakič nova igra! Razlaga o igri bo na načetku v angleščini in
potem se bomo prepustili igram!
5. Preživetveni tečaj francoščine :
Dve uri na vsakih štirinajst dni .
Jezik sporazumevanja : francoščina

Osnovno sporazumevanje za vse tiste, ki nimate te sreče, da bi se pri pouku učili tega jezika. Na koncu
po želji izpit.
6. Priprava na francoski izpit DELF (za dijake, ki se učijo francoščine, pojasnila sledijo pri uri
francoščine)
7. Priprava na nastop na Frankofonskem dnevu v Celju (za dijake, ki se učijo francoščine,
pojasnila sledijo pri uri francoščine)
Potekale bodo samo aktivnosti z največjim številom kandidatov. Vpišite se na
josiane.reid@sentvid.org kot zadevo napišite INSCRIPTION .
Tuja učiteljica je dijakom na začetku šolskega leta ponudila te obšolske dejavnosti glede na svoje
dodatne kompetence in zanimanja. Program je bil predstavljen na razrednih urah v vseh razredih, v
razredih, kjer se dijaki učijo francoščino pa je program predstavila sama. Tuja učiteljica je bila precej
razočarana, ker je bilo interesa za dejavnosti malo. Dijake smo spraševali, zakaj tako skromen odziv.
V glavnem je bil odgovor, da po pouku nočejo ostajati v šoli, da nimajo časa, nekatere dejavnosti pa
jih niso pritegnile. Izpeljane so bile aktivnosti: preživetveni tečaj francoščine, priprava na izpit DELF,
priprava na nastop na Frankofonskem dnevu v Celju. Vse izpeljane dejavnosti so bile povezane s
francoščino, ki je bila naš ciljni jezik v projektu. Nekaj dijakov je uspešno opravilo mednarodni izpit
iz francoščine DELF. Zelo uspešen je bil tudi nastop dijakov na Frankofonskem dnevu v Celju, kjer so
predstavljali našo gimnazijo.

