Zpráva z konference NIDV Podpora vícejazyčnosti ve školách 2013
Tato konference proběhla na několika místech ČR v období září-listopad 2013. Zúčastnila jsem se II.
mezinárodní konference 23. 9. v Praze Podpora vícejazyčnosti ve školách a zastupovala jsem AMATE
v Sokolově 16. 10., v Liberci 5. 11.a v Českých Budějovicích 28. 11., s prezentací zaměřenou na využití
metody CLIL a seminářem, který se věnoval možnostem zařazení testových prvků přímo do výuky.
Každá z konferencí byla trochu jiná, protože každý kraj si zařadil i své vlastní priority.
Mezi příspěvky, které zazněly opakovaně, patřily:


Nové výzvy pro jazykové vzdělávání a role NIDV (Mgr. Alena Faberová, NIDV);



Aktivity MŠMT a podpora jazykového vzdělávání v ČR (Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT);



Jazykové probuzení a jeho význam – jazyková propedeutika (doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.,
Západočeská univerzita v Plzni)



Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem (Mgr. Jana Čadová, AMATE)



Specifické poruchy učení – boj s větrnými mlýny? (Dr. Jana Jílková, Ph.D., ICV, AMATE a ATECR)



Nabídka vzdělávacích aktivit pro učitele (PhDr. Staša Závitkovská, British Council, Partnerství &
projekty)



Vícejazyčná komunikace v krizových situacích (PhDr. Zdislava Tesařová, Hasičský záchranný
sbor ČR);



Německy a anglicky interaktivně (RNDr. Doris Dusilová, POLYGLOT - jazyková škola a
nakladatelství);

Zcela jistě doporučuji vaší pozornosti nové stránky MŠMT, kde záložku Základní vzdělávání nyní velmi
intenzivně doplňuje informacemi paní Uhlíková: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani
Další příspěvky a semináře byly v kompetenci jednotlivých center a pokusím se vybrat některé
zajímavé:
V Praze zaujala Lingvistická příručka pro podporu výuky cizích jazyků v konceptu didaktiky
mnohojazyčnosti (prof.PhDr. Věra Janíková, PhD., MU Brno), která je již k dispozici také interaktivně
on-line http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vicejazycna-lingvisticka-terminologie,
velmi energické představení podpory a metodického vedení škol v Sasku zapojených do
mezinárodního projektu CertiLingua http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/certilingua
V Sokolově pak PhDr. Sylva Nováková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, s příspěvkem Rozvoj
řečových dovedností ve výuce dalšího cizího jazyka.
V Liberci zase všechny nadchl Steve Watts, BS.c, Wattsenglisch a jeho Význam jazykové výuky
v předškolním vzdělávání, PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., nadšená podporovatelka výuky němčiny a
její Němčina? Jazyk sousedů!, a zcela určitě každého zamrazilo z negativních čísel příspěvku naší
členky Ing. Evy Píšové, Gymnázium Jeronýmova, Liberec v jejím příspěvku Podpora rozvoje čtenářské
gramotnosti výukou cizích jazyků.

V Českých Budějovicích nesporně zaujala Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Západočeská univerzita
v Plzni a její Mentální mapování na výuce cizích jazyků na příkladu ruštiny, kde velmi přesvědčivě
poukázala na odlišné vnímání Ruska mladou generací a jejich nesporným příklonem k EU.
Děkuji AMATE za možnost reprezentovat a zviditelňovat jeho barvy.
Zapsala:
27.11.2013 – Mgr. Jana Čadová

