VI. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách
Profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků
Mezinárodní spolupráce, zkušenosti ze zemí EU
5. a 6. října 2017
Kinosál Francouzského institutu – Praha 1, Štěpánská 35
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57507&operace=detail
V návaznosti na předchozích pět mezinárodních setkání odborníků a učitelů změřených na
podporu výuky cizích jazyků ve školách pořádají MŠMT, NIDV a Zastoupení Evropské komise
v Praze ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty působícími v České republice (Goethe
Institut, Francouzský institut, Britská rada, Institut Cervantes a Italský institut) již VI.
mezinárodní konferenci věnovanou tomuto tématu. Letošní ročník je zaměřen na
profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, mezinárodní spolupráci a zkušenosti ze zemí
EU. Novinkou v programu konference je tematický diskusní blok věnovaný otázkám
pregraduálního vzdělávání a přípravy budoucích učitelů cizích jazyků v kontextu s
potřebami školní praxe jak začínajícího, tak i pokročilého resp. zkušeného učitele, který
se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev týkajících se nikoliv
pouze samotné výuky cizího jazyka, ale širokého okruhu témat a kompetencí (CLIL a výuka
cizích jazyků napříč předměty, výuka odborných cizích jazyků na středních školách, výuka
cizích jazyků žáků se specifickými poruchami učení, zavádění digitálních technologií do výuky
cizích jazyků, měnící se role učitele, profil učitele cizího jazyka atd.).
Druhý den mezinárodního setkání je věnován práci v jazykových sekcích, kdy si zájemci
mohou vybrat z nabídky osmi workshopů ke specifickým tématům jazykového
vzdělávání a výuky cizích jazyků.
Konference je určena jak vyučujícím cizích jazyků v základních, středních či jazykových
školách, tak pedagogům fakult připravujících budoucí učitele cizích jazyků, ale také lektorům a
metodikům cizích jazyků vzdělávajícím učitele či ostatním odborníkům, kterých se otázky
jazykového vzdělávání dotýkají.

Program konference 5. 10. 2017
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15

Registrace
Zahájení:
Stanislav Štech, ministr školství
Helena Plitzová, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání
Otto Pacholík, GŘ Evropské komise

Blok 1: Jazykové vzdělávání v evropském měřítku
9.15 – 9.25
9.25 – 9.55

9.55 – 10.05
10.05 – 10.20
10.20 – 10.40

Alexandre Pajon, Francouzský institut v Praze – uvítání hostitele, kulturní
a vzdělávací význam Francouzského institutu v Praze
Kristina Cunningham, Evropská komise Brusel (European Commission
Directorate general for Education, Culture, Youth and Sport):
Výročí programu Erasmus a podpora EK v oblasti jazykového vzdělávání
Jitka Tůmová (Národní ústav pro vzdělávání), Dana Musilová (ČŠI):
Projekty Evropského střediska pro cizí jazyky a jejich výstupy
Eva Obžerová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky: Jazykové vzdělávání na Slovensku
Přestávka na kávu

Blok 2: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků – zkušenosti ze zemí EU
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 12.20

12.20 – 13.30

Stéphane Grivelet, Fédération Internationale des professeurs de Français:
Pomoc FIPF v DVPP a při usnadnění generační výměny učitelů
Michael Connolly, British Council:
Podpora profesního rozvoj učitelů v kontextu britského školství
Salvador Almadana, Instituto Cervantes: Rekvalifikace a zvyšování
kvalifikace ve vzdělávání učitelů španělštiny (Actualización y reciclaje en la
formación de profesores de español)
Katharina Schlamp, Goethe Institut: Podpora profesního rozvoje učitelů
cizích jazyků v Německu a kariérní systém ve spolkových zemích
Paolo Balboni, Italský institut v Praze: Italština jako cizí jazyk ve světě,
systém odborné přípravy učitelů, autodidaktické možnosti (l’italiano LS nel
mondo, interventi di formazione, possibilità di autoformazione)
Přestávka na oběd

Blok 3: Příprava a profesní podpora učitelů cizích jazyků v České republice
13.30 – 13.40
13.40 – 14.50
13.50 – 14.05
14.05 – 14.15
14.15 – 14.25
14.25 – 14.40

Jana Berkovcová, NIDV:
Podpora kompetencí učitele CJ ve století digitálních technologií
Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce:
Možnosti profesního rozvoje učitelů v rámci programu Erasmus+
Jana Zapletalová, NÚV: Pozitivní psychologie ve výuce cizích jazyků
Marie Černíková, MŠMT: Výuka odborného cizího jazyka
Ingrid Koděrová, Česko-německý fond budoucnosti:
Možnosti podpory česko-německých projektů v oblasti mládeže a škol
Přestávka na kávu

Blok 4: Panelová diskuze k pregraduálnímu vzdělávání vyučujících cizích jazyků
Moderuje Marie Müllerová
14.40 – 16.10
Marie Müllerová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, SGUN:
Profil učitele cizích jazyků
Ondřej Pešek, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity:
Struktura programů vzdělávajících učitele cizích jazyků
Jana Nálepová, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská Univerzita
v Opavě: Výuka didaktických předmětů, praxe a počty hodin
Pavla Nečasová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Příprava budoucích učitelů CJ (výuka heterogenních skupin žáků)
Barbora Benešová, ZČU Plzeň: Cizí jazyky napříč předměty
Silvia Pokrivčáková, Univerzita v Trnavě:
Inkluze a výuka cizích jazyků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Jílková, ICV K. Hora a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Inkluze a speciální potřeby v jazykovém vzdělávání
Shrnutí a závěr konference

Pátek 6. října 2017
Odborné workshopy v jazykových sekcích
MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál
9.00 – 12.00 hodin
Lektorka: Silvia Pokrivčáková
Vyučovanie angličtiny v triede s dyslektikmi a dysgrafikmi
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57510&operace=detail
V rámci workshopu predstavíme učiteľom angličtiny (a iných jazykov) niekoľko námetov a
praktických ukážok, ako prispôsobiť aktivity z bežných učebníc CJ na podmienky inkluzívneho
vzdelávania tak, aby učiteľovi umožnili rešpektovať individuálne potreby žiakov s rôznymi
vzdelávacími potrebami a rôznou úrovňou kognitívnych funkcií. Osobitne sa budeme sústreďovať na
aktivity zamerané na rozvoj písania a čítania a na ich adaptáciu vzhľadom na potreby dyslektických
a dysgrafických žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ.
Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, cudzojazyčné vzdelávanie, žiaci so špeciálnymi
edukačnými potrebami, dyslexia, dysgrafia
Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. pracuje na Katedře jazyků, pedagogických a
interkulturních studií Fakulty vzdělávání Univerzity Konstantina filozofa Univerzity v Nitře. Působí
jako lektorka a vědecká pracovnice, věnuje se diddaktice výuky cizích jazyků, zejména angličtiny,
problematice výuky CJ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (společné vzdělávání) a dále
CLIL. Kontakt: KLIŠ PF Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Dražovská 4, 949 74 Nitra,
spokrivcakova@ukf.sk
MŠMT, Goethe Institut v Praze, Masarykovo nábř.. 34, Praha 1
9.00 – 12.00 hodin
Moderují: Katharina Schlamp (SRN)
Marie Müllerová (PF Hradec Králové, SGUN), Alena Faberová (NIDV):
Setkání multiplikátorů německého jazyka: Profesní podpora učitelů němčiny
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57526&operace=detail
Workshop určený primárně pro lektory a metodiky němčiny (multiplikátory), ale nejen pro ně,
navazuje jednak na vystoupení Katharine Schlamp na konferenci, kdy představila osvědčené
systémy kariérní podpory učitelů v některých spolkových zemích, jednak na projekt pro začínající
multiplikátory (lektory DVPP a budoucí metodiky) německého jazyka, který ve spolupráci s NIDV a
SGUN v letošním zahájil a financuje Goethe Institut. Další vzdělávání a podpora vyučujících
němčiny souvisí s řadou faktorů, mimo jiné také s kvalitním a dynamicky fungujícím týmem
erudovaných a zkušených lektorů a metodiků. Záměr vytvořit celostátní síť a platformu lektorů a
metodiků německého jazyka, kteří dokáží operativně reagovat jak na aktuální výzvy v jazykovém
vzdělávání a prioritní úkoly a požadavky MŠMT, tak na požadavky školského terénu, tedy
samotných učitelů němčiny (ať již začínajících, či zkušených) může být dobrým předpokladem
tohoto záměru. Workshop bude obohacen pohledem pedagogů fakult vzdělávajících budoucí učitele
němčiny a pomůže odpovědět na otázku, jakou podporu potřebuje začínající učitel – němčinář.
Z tohoto hlediska jsou propojení a spolupráce lektorů a metodiků DVPP s pedagogy působícími v
pregraduálním vzdělávání učitelů cizích jazyků smysluplné a potřebné. Tato témata budou
diskutována v rámci tohoto workshopu, a to jak v kontextu českého školství, tak na základě
zkušeností z Německa.

Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
9.00 –16.00 hodin
Pedagogický den francouzského institutu a NIDV pro učitele francouzského jazyka
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57509&operace=detail
Účastníci pedagogického dne si budou moci vybrat workshopy vedené zkušenými lektory, a
to ve třech sekcích dle stupně školy či své působnosti:
I. Sekce pro učitele základních škol
Hugues Denisot, Institut français de Hongrie:
Jak povzbudit výuku francouzštiny žáků ve věku 9 až 13 let (Stimuler les apprentisages en
Français langue Etangère pour les apprenants de 9 à 13 ans)
II. Sekce pro učitele středních škol: Hélène Buisson – Institut français de Prague:
Podpora dynamiky skupiny pro rozvoj komunikace a interakce ve třídě (Favoriser la
dynamique de groupe pour développer la communication et l'interaction en classe)
III. Sekce pro členy Sdružení učitelů francouzštiny:
Stéphane Grivelet – Fédération Internationale des professeurs de Français (FIPF),
Danièle Geffroy Konštacký:
Členství v asociaci učitelů: Způsob, jak obohatit své zkušenosti a vyměnit si příklady
dobré praxe (Etre membre d’une association de professeurs: une manière active d’enrichir
ses compétences et d’échanger les bonnes pratiques pédagogiques)
Institut Cervantes, Praha 1, Na Rybníčku 536/6, kinosál
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57508&operace=detail
9.00 – 10.00
Ximena Alfaro, IC Prague:
Projekty ve výuce španělštiny: příležitost ke kreativitě
Proyectos en la clase de español: una oportunidad para la creativida
10.00 – 11.00
Javier González, Charles University / IC Prague:
Gramatika ELE pro studenty 21. století – Gramática de ELE para
estudiantes del siglo XXI
11.00 – 12.00
Teresa Collazo, IC Prague:
Motivační aktivity zaměřené na různorodost stylů učení – Actividades
motivadoras para la atención a la diversidad de estilos de aprendizaj
12.00 – 13.00
Rocío Vila, University of New York in Prague (UNYP) / IC Prague:
Jak zařadit používání mobilních telefonů do výuky španělštiny
Cómo integrar el uso del teléfono móvil en la clase de español
British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1
9.00 – 12.00 hodin
Renee Selikowitz (British Council): English Refresher for Teachers
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57525&operace=detail
Workshop zaměřený na ukázky přípravy vzdělávacího kurzu, jehož cílem je oživit jazykovou úroveň
učitelů (B2/C1). Účastníkům budou představeny vhodné výukové postupy a metody. Během workshopu
budou také zjišťovat, zda navržený obsah kurzu učitelům vyhovuje. Lektorka Renee Selikowitz má
mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny jako učitelka, lektorka učitelů či zkoušející mezinárodních
Cambridgeských zkoušek. Věnuje se také výuce měkkých dovedností, přípravě výukových materiálů a
vzdělávacích kurzů.

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
9.00 – 12.00 hodin
Irene Moretto, IIC Praga: Učit bez pravidel, Učit italštinu hrou
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57527&operace=detail
Pro vyučující italštiny nabízíme praktický workshop zajměřený na didaktiku výuky tohoto jazyka
pro žáky školního věku. Prof. Irene Moretto z Italského institutu v Praze představí své osvědčené
metody ke dvěma okruhům činností při výuce, díky kterým můžeme lépe motivovat žáky:
I. Jak učit bez pravidel (Insegnare oltre le regole)
II. Jak učit italštinu hrou (Insegnare l’italiano giocando )
Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1
9.00 – 12.00 hodin
Jak hrát a neprohrát s mobilními aplikacemi ve výuce cizích jazyků
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57529&operace=detail
Kdo si hraje, nezlobí... a dokonce se velmi dobře učí. V rámci našeho worshopu dostanete
praktické tipy na využití mobilních aplikací ve výuce cizích jazyků tak, abyste co nejvíce podpořili
touhu žáků si hrát a zároveň se učit (nejen) cizím jazykům. Představíme vám aplikace, které
podporují gamifikaci, dozvíte se o jedinečném českém projektu, který umožňuje dětem i
dospělým učit se cizí jazyky pomocí filmu. Budete mít příležitost poslechnout si příspěvky z praxe
kolegyň učitelek z různých škol a měst ČR, které úspěšně motivují své žáky k lepším výsledkům
a zapojení se do hodin pomocí technologií. Všechny představované nástroje si budete moci
vyzkoušet na předinstalovaných tabletech, které vám na místě zapůjčíme.
Program:
9.00 – 9.30 Petra Bakajsová: Úvod aneb co je nového?
9.30 – 10.15 Eva Greblerová: Aplikace pro podporu gamifikace - snadno dostupné
aplikace, které do našich hodin vnesou hravý a hrací prvek
10.15 – 10.30 Veronika Lukešová, ZŠ Na Podlesí, Kadaň:
Příklad dobré praxe 1 – Hravě s Duolingem
10.45 – 11.00 Lenka Gellnerová, ZŠ Komenského alej, Žatec:
Příklad dobré praxe 2, Jak na psaní s Padletem
11.00 – 11.45 Jana Mataruga: Hrajeme (si) s filmem - jak se učit s filmem pomocí aplikace
Mooveez, která je úspěchem českých vývojářů a loni získala prestižní cenu British
Council Eltons za inovativní počin v oblasti výuky anglického jazyka, jak dále s
materiály pracovat v jiných aplikacích a sociálních médiích (Snapchat, Instagram)
11.45 – 12.00 Diskuze, závěr
Dům zahraniční spolupráce – Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
9.00 – 10.30
Workshop pro učitele středních škol
10.30 – 12.00
Workshop pro učitele základních škol
Lektorka Pavla Šabatková, DZS:
Využití možností programu Erasmus a eTwinning pro podporu výuky cizích jazyků
Možnosti grantové podpory dalšího profesního rozvoje učitelů v zahraničí, konkrétní ukázky
projektů mezinárodní spolupráce na ZŠ/SŠ, praktické rady a tipy, jak na to)
Přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57512&operace=detail

Pátek 6. října 2017
MŠMT, Karmelitská 8, Velký zrcadlový sál
MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál
Závěrečné vyhodnocení seminářů na MŠMT
12.45 – 13.30 hodin
Představení závěrů workshopů za každou sekci
13.30 – 14.35 hodin
Vyhodnocení konference, občerstvení
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Workshopy v sekcích

