Školy v MAS Moravská cesta začínají zkoušet angličtinu s rodilým mluvčím
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Rodilí mluvčí angličtiny na našich školách stále chybí. Je jich málo. Hlavně těch, kterým zároveň neschází
schopnost učit a pro výuku dětí se hodí. Zvlášť na venkově či v malých městech jsou vzácní. Jsou přitom pro
školy velkým přínosem. Aby se děti naučily anglicky, potřebují anglicky hlavně mluvit.
Na výuku angličtiny rodilým mluvčím se zaměřila v polovině února ve vesnických školách a v Litovli i Místní akční
skupina (MAS) Moravská cesta. Nová aktivita vychází z projektu nazvaného Místní akční plán vzdělávání pro ORP
Litovel II. Jednoduše a konkrétně to funguje tak, že MAS zaplatí školám na svém území z 80 procent výuku
rodilého mluvčího a učitele Navota Laufera, který pochází z Izraele, z rodiny, kde se mluvilo anglicky. Angličtinu
pak studoval na univerzitě v Izraeli i na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2001 žije se svou ženou a dětmi
ve Střemeníčku. „Zajímají mě jazyky a způsob, jakým se učíme. V mých hodinách děláme spoustu různých věcí a
je to zábava,“ řekl.
Zástupci škol z území MAS Moravská cesta se v úterý 25. února zašli do ZŠ Jungmannova podívat na ukázkovou
hodinu, která představila Navotovu práci s dětmi. Poté se mohli hlásit ti zájemci, kteří o novou aktivitu ve svých
školách stojí. „Podle ohlasů a e-mailů, které nám vzápětí dorazily, to vypadá na velký zájem,“ uvedla projektová
manažerka Barbora Koutná, která se v kanceláři MAS Moravská cesta orientuje právě na školství. Některé školy
se podle jejích slov přihlásily ihned po oznámení nové aktivity, takže už mají termíny rezervované. Ostatní si dá
Navot do diáře až od září 2020. V nejbližší době se na lektora mohou těšit na Církevní mateřské škole Svatojánek
v Litovli, poté na školách v Nákle a Horce nad Moravou. „Projekt MAP bude pokračovat až do konce roku 2021 a
angličtina s Navotem určitě chybět nebude,“ uzavřela manažerka.
Navot Laufer se v litovelské škole po 14 dnech výuky cítil dobře. V hodinách mluví zásadně a jen anglicky. „Za
dveřmi sborovny už nepromluvím česky. Děti neví, že to umím,“ říká. „Příležitostí pozvat si rodilého mluvčího moc
nemáme. Po každé takové možnosti proto vždycky hned sáhneme,“ potvrdila učitelka angličtiny Soňa Purová.
Společná výuka s Navotem je pro ni novou zkušeností, jakou dřív neměla. „Spolupracujeme, improvizujeme, a to
i proto, že v tomto projektu nebylo moc času na speciální přípravu,“ říká a chválí, že Navot má letité zkušenosti.
Oceňuje také, že díky společným hodinám vidí, jak na tom její žáci jsou, jak rozumí a co vlastně umí.
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MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo
zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní části Olomouckého kraje. Ve
spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové formy zlepšování
kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Spolek vznikl v
roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

