Delo aktiva tujih jezikov med leti 2007 in 2017
Desetletje dela nam je prineslo veliko izzivov, pravzaprav smo se v luči vztrajnega povezovanja
teorije in prakse pri poučevanju tujih jezikov kar sami odločili zanje. Vodili smo projekte, v
katerih smo profesorji in dijaki proučevali obnovljive vire energije v Španiji, na Finskem in
Islandiji ter povezovali teorijo in prakso na praktičnih usposabljanjih naših dijakov v Španiji in
Nemčiji. Za projekt Obnovljivi viri energije in tuji jezik z roko v roki smo leta 2013 prejeli
nacionalno jezikovno priznanje.
Projekt z enako namero je bil tudi sedemletni nacionalni raziskovalni projekt Obogateno
učenje tujih jezikov, v katerem smo s tujim učiteljem raziskovali oblike timskega poučevanja, v
katerih slovenski učitelj tujega jezika ali slovenski učitelj stroke timsko poučuje strokovne
vsebine s tujim učiteljem. Da je bilo delo mogoče, smo in še pišemo strokovna gradiva, v
katerih avtentične strokovne vsebine priredimo, didaktiziramo tako, da se dijaki hkrati urijo v
strokovnem znanju in strokovni pismenosti v tujem jeziku. Pri tem sodelujemo s tujim
učiteljem, ki je po zaključku projekta, z veliko podporo šolskega vodstva, ostal na šoli.
Članice aktiva, Mirja Mrovlje, Polona Petrovčič, Špela Grum, Natascha Slemenjak Podobnik in
Staša Sever, z veseljem opažamo, da se znanje angleščine pri dijakih v povprečju izboljšuje, k
čemur seveda prispeva tudi njihova vsakodnevna izpostavljenost medijem, zlasti internetu. Na
to pa kaže tudi lepo število zlatih priznanj na tekmovanju iz angleščine. V letu 2012 je dijak
Jaša Senica zmagal na državnem tekmovanju in nam s tem priboril čast organizacije državnega
tekmovanje iz angleščine leta 2013.
Poleg vsega pa se v aktivu trudimo slediti raznoraznim mladostniškim temam in loviti duh časa
tudi pri poučevanju splošnih vsebin, hkrati spodbujamo kritično in tudi kreativno razmišljanje
ter vljudno izražanje mnenj oz. vljudno izražanje nasploh. Skupaj s kolegi z drugih predmetnih
področij želimo dijakom dati kar najboljšo popotnico za uspešno osebno in strokovno
življenjsko pot.
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