Konference pro učitele cizích jazyků – 23. 11. 2018

Anotace seminářů:
1. blok od 9.30 - 11.00 hod.
AJ
Ideas for teaching multi-level classes
Lektorka: Vladimíra Skopcová
(Macmillan Education)
Most teachers have to cope with teaching mixed ability classes. In each group, there are students
of different abilities and learning needs and for the teacher it is a real challenge to engage the
more advanced ones as well as supporting those students who find studying English more
difficult.
In the workshop, we will focus on various strategies which can be used to solve this issue and
share some practical teaching tips that can help us deal with such classes.
NJ
Na výuku reálií německy mluvících zemí aktivitami pomocí nových médií
Lektorka: Jana Tvrzníková
(Nakladatelství Fraus)
In dem Seminar „Grammatik macht Spaß“ wird gemeinsam über die Bedeutung des
Grammatikunterrichtes in DaF an den Grundschulen diskutiert. Es wird gezeigt, wie
Grammatikunterricht mit Hilfe von kurzen Texten, Bildern, Piktogrammen, Liedern usw. den
Lernenden Freude und Spaß bereiten kann, so dass die Grammatik nicht einfach nur zu einem
langweiligen Teil des Unterrichts wird und die Schüler abschreckt. Es werden kurze Aktivitäten
präsentiert, die die LehrerInnen jederzeit im Unterricht einsetzen können.
Die SeminarteilnehmerInnen werden die Gelegenheit haben, selber eine Reihe von Aktivitäten
auszuprobieren. Die Unterlagen zu diesen Aktivitäten stehen entweder frei online zur Verfügung
oder werden als gedrucktes Material an die TeilnehmerInnen ausgehändigt. Alle
TeilnehmerInnen bekommen von dem Fraus Verlag ein kleines Geschenk.
RJ
Informace o jazykových tabu ve výuce ruštiny
Lektor: Dmytro Klymenko
Ruské přísloví říká: Кто предупреждён тот вооружён.
Seminář je zaměřen na vysvětlení pojmu jazykové tabu, prezentace příkladů mezijazykové
interference a řešení daného problému cestou vytvoření tabu pro mezijazykové homonymy
a vybrané větné konstrukce v ruštině. Obsahuje praktický návod, překlady pro srovnání významů
v češtině a ruštině. Důraz je kladen na způsoby řešení dané problematické lexiky, díky kterým se
můžeme vyhnout nepříjemným situacím při výuce ruštiny, vytvořit komunikační vzorce pro žáky,

prezentovat informace o ruské kultuře nebo jinou dovednost.
Vše je prezentováno na praktických ulázkách vhodných pro výuku.

2. blok od 11.30 - 13.00 hod.
AJ
Approaches to Language Assessment – Is Scoring Boring?
Lektor: Michal Urbánek
(Nakladatelství Fraus)
Assessment – a bogey or a motivational tool? Do you know students who master grammar
perfectly, who do not have problems to write an essay but are afraid of speaking? We will look
for the answers to these questions at our seminar. Different approaches to students’ assessment
and possibilities to increase the overall assessment literacy will be introduced. We will look at the
types and forms of assessment that bring the positive effect. We will also deal with the efficient
motivational support and students’ success.

NJ
Trinkt man den Kaffee, einen Kaffee oder einfach nur Kaffee? – Der Artikelgebrauch im
Deutschen
Lektorka: Andrea Tichá Eskisan
Neben dem üblichen Der-die-das-Problem gibt es im Deutschen noch dazu die Notwendigkeit,
zwischen dem bestimmten, unbestimmten und Nullartikel zu unterscheiden. Und wir alle wissen,
wie schwierig das sein kann. Bei diesem Workshop werden die wesentliche
Verwendungssituationen aufgezeigt, die auch den Lernern und Lernerinnen als hilfreiche
Orientierung dienen können. Dazu gehören auch praktische Beispiele und Übungen zum Thema.
Also, wie mögen Sie Ihren Kaffee? 😉

RJ
Internetové zdroje ve výuce ruštiny
Lektor: Dmytro Klymenko
Seminář je zaměřen na využití internetových stránek ve výuce ruštiny na všech úrovních.
Obsahuje praktický návod, jak používat ve výuce ruštiny texty, klipy, překlady a jiné zdroje online.
Důraz je kladen na použití webových stránek, díky kterým můžeme vytvořit komunikační vzorce
pro žáky, prezentovat informace o ruské kultuře, reáliích nebo jinou dovednost.

3. blok od 14.00 - 15.30 hod.
AJ
Solutions for Effective Role-play
Lektorka: Anežka Rouš Dvořáková
(Oxford University Press)
Using role-play activities in the classroom adds variety, fun and opportunities for practising the
target language. Most kids love having the chance to use English in a realistic way and this is
exactly what role-plays offer. To get the most out of them, we are going to have a close look at
how to create effective activities and provide the necessary support.
NJ
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – kreative Unterrichtsideen für die Arbeit mit Bildern
(nicht nur) im DaF-Unterricht
Lektorka: Andrea Tichá Eskisan
Bilder sind aus dem modernen Fremdsprachenunterricht nicht mehr wegzudenken, da sie in
praktisch allen Bereichen einer Sprache eingesetzt werden können. Bei diesem Workshop
erhalten Sie eine Vielzahl von Tipps und Tricks, wie sie Fotos, Comics und Co. effektiv und kreativ
in ihren Unterrichtsalltag integrieren können – von A1-C2. Damit ein Bild vielleicht sogar zu mehr
als tausend Worten inspiriert!
RJ
Moderní trendy ve výuce ruského jazyka
Lektorka: Renata Adamcová
Máte někdy pocit, že své žáky a studenty už nemůžete ničím novým ve svých hodinách
překvapit? Že nová gramatika a nácvik nové slovní zásoby je pro ně málo atraktivní? Zkuste využít
ve svých hodinách něco, co naši žáci bravurně ovládají! Praktické tipy a návody spojené
s využitím různých zdrojů v ruštině pro zpestření hodin ruského jazyka.

Účastníci konference si vybírají vždy jeden seminář v rámci jednoho časového bloku.
Počet míst na jednotlivých seminářích je omezen.
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