VIII. mezinárodní konference
k podpoře vícejazyčnosti na školách
Jeden cizí jazyk nestačí
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1, 28. listopadu 2019

Blok 1: Vícejazyčnost – výzvy a perspektivy
Sarah Breslin, Evropské centrum pro moderní jazyky, Graz: Proč, co a jak ve vícejazyčném
vzdělávání: proč na něm dnes záleží víc než kdy jindy
Sarah Breslin promluví o tom, proč, co a jak ve vícejazyčném vzdělávání a proč na něm dnes záleží
víc než kdy jindy; jaké to má důsledky pro jazykovou politiku, vzdělávání učitelů a samotnou výuku, a
jak ECML podporuje všechny ty, kteří pracují v oblasti jazykového vzdělávání.
Marta Kmeť, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, Český Těšín: Mezi
mateřským a zděděným jazykem. Jazyková výuka ve školách s polským vyučovacím jazykem
Stručná historie polského menšinového školství aneb odkud jsme se vzali. Prolínání jazyků jak
přirozený stav v mnohojazyčném prostředí. Jazyková výuka v bilingvním prostředí. Jak se učí mozek
a co si z toho můžeme odnést do učení se jazykům.
Jana Bírová, Filozoﬁcká fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Kľúčové koncepty pri
implementácii vyučovania viacerých jazykov naraz
Na prednáške sa budeme zaoberať referenčným rámcom CARAP a kľúčovými konceptami
vyučovania viacerých jazykov naraz, rozvojom viacjazyčnej interkultúrnej kompetencie, ktoré z neho
vyplývajú. Stručne bude predstavený opis výskumnej časti a jej prínosu pre teóriu a späť pre techniky
v praxi.

Silvia Pokrivčáková, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: Umelá inteligencia v
cudzojazyčnom vzdelávaní – majú sa jej učitelia tešiť či obávať
Pre lingvistov a učiteľov jazykov je umelá inteligencia zaujímavá najmä z viacerých hľadísk. Využívanie
umelej inteligencie a NLP (natural language processing) v lingvistike nevedie len k dokonalejším
popisom prirodzených jazykov a tvorbe kvalitnejšie spracovaných korpusov, ako aj k hlbšiemu
pochopeniu procesov, ktoré prebiehajú v ľudskom mozgu pri verbálnej komunikácií a pod. Tieto
poznatky sa využívajú najmä v počítačovej lingvistike napr. pri tvorbe počítačových jazykov, pri
počítačovom preklade a pri zdokonaľovaní komunikácie medzi človekom a počítačom (speech
recognition, speech synthesis a pod.). Tento príspevok sa ale zameriava na potenciál, ktorý so sebou
prináša aplikovanie umelej inteligencie a NLP do vyučovania cudzích jazykov či už v rámci počítačom
podporovanej výučby (computer-assisted language learning = CALL) alebo mimo nej. V príspevku sa
najskôr venujeme konkrétnym príkladom využívania AI, ktoré svojim užívateľom poskytujú
individualizovanú, v čase neustále prispôsobovanú podporu na základe modelovania personálnej
učebnej krivky, funkcionality postupných krokov a okamžitej spätnej väzby. Tieto programy/aplikácie
môžu pre učiteľov predstavovať efektívne podporné prostriedky vyučovania, pretože ich odbremeňujú
od časovo/energeticky náročných viacnásobne opakovaných činností (drillov) v triede. V druhej časti
príspevku analyzujeme programy/aplikácie, ktoré svojou podstatou, založenou na inteligentnom
generovaní textov, subvertujú tradičnú výučbu jazykov a poukazujú na potrebu hlbšej zmeny vo ﬁlozoﬁi
cudzojazyčného vzdelávania.

Blok 2: Kulatý stůl k výuce metodou CLIL zástupců států V4
Petra Vallin (Pedagogická fakulta univerzity Karlovy), Barbora Musilová (DZS: eTwinning), Beata
Menzlová (Štátny pedagogický ústav, Bratislava), Margaret Szybalska (Ministerstvo národního
vzdělávání, Varšava), Ildikó Porubszky Hortobágyiné (Ministerstvo lidských kapacit, Odbor pro
obsahový rozvoj veřejného vzdělávání, Budapest)
Hlavním cílem kulatého stolu bude porovnat dosavadní zkušenosti s integrovanou výukou cizího
jazyka (CLIL) v jednotlivých zemích V4 a vzájemně hledat inspiraci prostřednictvím mezinárodního
dialogu. V rámci diskuze budeme hovořit o modelech CLILu, kterým se ve školách nejvíce daří,
materiálech, jež jsou k dispozici, ale i podmínkách, které je nutné vytvořit, aby bylo možné CLIL ve
školách dlouhodobě a systematicky vyučovat. Dále se budeme věnovat výzvám, které mohou
komplikovat zavádění CLILu do praxe, a budeme na ně společně hledat řešení. Závěrem se pokusíme
společně formulovat další kroky, které jsou třeba k tomu, aby se CLIL stal ve školách běžnou součástí
výuky a podpořil tak vícejazyčnost na školách i ve společnosti.

Blok 3: Výuka cizího jazyka z hlediska neurodidaktiky
Marion Grein, Johannes Gutenberg Universität Mainz: Výhody dvou a vícejazyčnosti –
učení z perspektivy neurodidaktiky
Ve svém příspěvku paní Marion Grein osvětlí, proč je znalost co největšího množství cizích jazyků
přínosem pro každého z nás; vedle kulturních a pracovně odborných důvodů jsou to především
nejaktuálnější poznatky v neurobiologickém jazykovém výzkumu, které objasňují, jaké kognitivní
přednosti má studium cizího jazyka pro všechny oblasti mozkové činnosti. Pozornost bude dále
věnována tomu, proč by měl být jedním z těchto cizích jazyků právě jazyk německý.

Blok 4: Workshopy
Silvia Pokrivčáková, PdF TU: Rozvoj cudzojazyčného fonematického uvedomenia
u mladších žiakov s dyslexiou a dysgraﬁou
Základnou príčinou učebných problémov dyslektických a dysgraﬁckých žiakov je nedostatočne
vyvinuté fonematické a fonetické uvedomovanie. Fonematické uvedomovanie chápeme ako
zručnosť (žiaka) vnímať a rozlišovať jednotlivé fonémy, ako aj zručnosť s nimi manipulovať.
Fonetické uvedomovanie chápeme ako zručnosť (žiaka) prepájať zvuk fonémy s jej graﬁckou
podobou (písmenom). Workshop prináša prehľad vyučovacích postupov a nástrojov, overených
v zahraničnej aj domácej pedagogickej praxi (vrátane phonics), ktoré pomáhajú dyslektickým a
dysgraﬁckým žiakom pri nácviku čítania a písania anglických textov a ktoré sú zároveň dostatočne
atraktívne a prínosné pre bežných žiakov, takže učiteľom angličtiny na 1. stupni ZŠ umožňujú
zvládnuť náročný manažment inkluzívnej triedy. Učitelia budú mať príležitosť si vybrané postupy
a nástroje vyskúšať priamo na workshope. Účastníkom odporúčame, aby mali pri sebe mobily, tablety
alebo laptopy s vlastným dátovým pripojením.
Kristian Raum, Peggy Germer, Zentrum für Lehrerbildung, TU Dresden: Kultury v kontaktu.
Výuka cizího jazyka v mimoškolním prostředí.
Tzv. mimoškolní výuková prostředí disponují velmi velkým a přesto dosud velmi málo využitým
potenciálem k podpoře mezikulturních a komunikačních kompetencí. Ve workshopu Vám
představíme projekt, realizovaný s žáky v Pražském literárním domě autorů německého jazyka,
jehož přípravy a uskutečnění se ujali studenti Technické univerzity v Drážďanech a Univerzity
Karlovy. Díky objevování biograﬁckých a literárních stop Franze Kafky, Lenky Reinerové a dalších
přišli němečtí žáci do kontaktu se sousední zemí – Českou republikou. S účastníky workshopu
bychom rádi diskutovali o tom, jak dalece jsou zvolené didaktické metody využívající exkurzi
přenositelné i na další mimoškolní výuková prostředí a na (binacionální) německo-české studijní
skupiny. Výuka cizího jazyka tak přispívá k vytvoření mostu mezi Čechy a Saskem.
Účastníci tohoto vícejazyčného workshopu mohou hovořit rusky, anglicky, německy nebo
francouzsky.
Lenka Švecová, Hana Urbanová, Vladimír Kratochvíl, PedF UK: Vícejazyčnost v praxi –
snadno, zábavně a efektivně – praktický workshop – AJ / NJ
Představíme si dvojjazyčné materiály, které využívají učitelé navštěvující naše semináře při spojené
anglicko-německé výuce. Již tradičně uvedeme nové i „zavedené“ oblíbené velkoformátové
„didaktické obrazy“, obrázkové příběhy a situace včetně souvisejících didaktických metod
založených na principu vizualizace, vnímání vnitřních souvislostí, odvozování znalostí
a vytvořených na míru pro osvojování konkrétních lexikálních nebo gramatických struktur.
Materiály vycházejí z podobnosti angličtiny a němčiny a využívají těchto přesahů k didaktickým
účelům, zejména k výuce němčiny po angličtině, ale i angličtiny po němčině. Ukážeme si, jakým
způsobem se mohou oba jazyky vzájemně obohatit, jak si díky důmyslně propracovaným ilustracím
cíleným na určitý jev/téma mohou žáci uvědomit některé souvislosti a zákonitosti obsahu.
Předvedeme si modelovou anglicko-německou výuku a příklady používání materiálů ve školách.
Představen bude rovněž nový způsob výuky jednoho obtížného a nepostradatelného tématu v obou
jazycích, jehož zvládnutí bývá doslova oříškem jak pro žáky, tak pro učitele. Uvedeme anglické
i německé verze zpracování a vzájemně si je porovnáme. Zároveň bude předvedena nová
vícejazyčná didaktická hra, která bude uvedena na trh v roce 2020. Nechte se překvapit!
Jana Bírová, FF UCM: Jazyková interkomprehenzia ako motivačný aspekt pri nábore detí
na hodiny druhého cudzieho jazyka
Vo workshopu si participanti zahrajú niekoľko hier, ktoré ich povzbudia k učeniu sa románskeho
jazyka. Hry budú realizované po skupinkách.

