E-LEARNINGOVÝ KURZ PRO UČITELE:
VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA
Číslo akreditace: Č.j.: 899/2016-1-89
Časová dotace: 120 vyučovacích hodin
Forma: distanční (e-learning) s 3 prezenčními setkáními
Maximální počet účastníků: 10

CÍL KURZU
Cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro
žáky s odlišným mateřským jazykem, připravit učitele na výuku ČDJ v kurzu či
individuálně.
Účastníci si prohloubí dovednosti ve výuce (aktivity pro rozvoj řečových
dovedností žáků, tvorba materiálů, plánování lekcí atd.).

CHARAKTERISTIKA KURZU
Kurz bude kombinací distančního semináře (e-learning) a tří prezenčních setkání.
Práce v e-learningu bude spočívat ve studiu informačních zdrojů, metodických
a výukových materiálů, jejich diskutování či komentování a v plnění konkrétních
praktických úkolů vztahujících se k jednotlivým tématům. Úkoly a diskuze se
budou na e-learningu sdílet a komentovat. Účastník si díky plněným úkolům
bude vytvářet vlastní portfolio, které bude také výstupem a podmínkou
úspěšného absolvování semináře.
Náplní prezenčních setkání bude diskuze nad jednotlivými úkoly a sdílení
zkušeností. Na závěrečném setkání budou účastníci představovat svá portfolia.
Součástí kurzu bude také natočení tzv. videohospitace, na kterou účastník
dostane zpětnou vazbu. Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám a možnostem
účastníků.

OBSAH KURZU
čeština jako cizí (ČJCJ) a druhý jazyk (ČDJ);
evropská jazyková politika a jazyková diagnostika;
heterogenní skupina a specifika jednotlivých žáků s OMJ;
skupinová a individuální práce;
specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako
cizího jazyka;
výuka bez zprostředkovacího jazyka;
plánování lekce a sylabu kurzu;
rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení);
výuka gramatiky;
sociokulturní minimum;
učební materiály a ICT ve výuce;
tvorba výukových materiálů;
hodnocení.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Seminář je vhodný pro učitele ZŠ a SŠ, kteří se věnují či budou věnovat výuce
češtiny jako druhého jazyka individuálně (doučování) či v kurzu přizpůsobenému
potřebám žákům s OMJ (přípravné třídy pro cizince, kroužky češtiny pro cizince
apod.) a nemají s touto výukou velké zkušenosti.

OSVĚDČENÍ
Kurz je akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého
kurzu.
Podmínkou získání osvědčení je účast na 3 prezenčních setkáních, plnění úkolů
v e-learningu a zpracování vlastního portfolia.

LEKTOŘI KURZU:
Informace o lektorech kurzu naleznete zde.

