SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ASOCIACE METODIKŮ – ASSOCIATION OF TEACHER EDUCATORS
Objednejte si lektora přímo k vám na školu – stačí si vybrat jeden z níže popsaných seminářů, napsat na akce@amate.cz; společně dohodneme termín a další
podrobnosti – lektor pak přijede do školy. Ceny seminářů začínají na 3000,- Kč za 4hodinový seminář + cestovné podle vzdálenosti bydliště lektora a školy.
Délka akreditovaných seminářů: 4 - 30 vyučovacích hodin
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Seminář obsahuje výběr aktivit a her pro rozvoj jazykových dovedností,
zaměřených na mluvení, ověřených při výuce. Je to praktický workshop pro
angličtináře základních a středních škol, který je určen zejména pro ty, kdo
už jsou tak trochu unaveni vymýšlením a přípravou hodin.
Výběr technik a aktivit, které je potřeba systematicky zařazovat do
vyučovacích hodin (např. scaffolding, metody CLIL, používání reálných
situací, používání reálných webových stránek, použití ICT pro podporu
mluvení a poslechu, atd.). Výběr aktivit, které pomáhají udržovat pozornost
žáků. Způsoby hodnocení pokroku studentů (jiné než známkováním).
Praktické ukázky metod a činností, zasazené do reálných situací, které si
učitelé mohou ve třídě ověřit hned následující den. Řízená diskuze o tom,
proč studenti nechtějí v hodinách mluvit, chyby, kterých se dopouštějí žáci i
učitelé. Sdílení osvědčených "receptů" pro motivování žáků.
Metodický seminář je zaměřený na moderní trendy výuky jazyka s
přihlédnutím k osobnosti dítěte – tj. vychází z prostředí, ve kterém se dítě
pohybuje – předměty kolem nás, ze smyslového vnímání – zážitková
metoda a nabízí tak učiteli i jiné techniky a aktivity, než které jsou
představovány v klasických učebnicích pro ZŠ. Učitelé si vyzkouší, jak tyto
techniky a aktivity zařazovat do vyučovací hodiny, a jak žáky motivovat a
systematicky udržovat jejich pozornost. Poslech a mluvení jsou tak prvními
dovednostmi, se kterými učitel a žák pracují. Seminář nabídne praktické
ukázky činností, mezi které patří jazykové rituály, práce s příběhem a práce
s obrazovými kartami (flashcards), které učitelé mohou využít ihned ve své
učitelské praxi.
Obsahem semináře je nejprve teoretické vymezení rozdílu mezi pojmem
„Culture“ ve smyslu tradičního pojetí (např. literatura, historie, umění) a
„culture“, která se zabývá např. způsobem života, chování a jednání. V
semináři si účastnící vyzkoušejí celou řadu metodických přístupů k oběma
typů „culture“.

Spice Your English Lessons I
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Jak na angličtinu pro nejmenší
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Big C or small c culture?
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Jak vznikají příběhy
21477/2013-1-418
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1. a 2. st. ZŠ

Na začátku účastníci v malých skupinách prodiskutují, co činí příběh
zajímavým a možnosti, které učiteli vyplývají z věkových a jazykových
možností žáků. V řízené diskuzi si učitelé ujasní přednosti příběhů ve výuce
jazyků, a jaké motivační principy z nich vyplývají pro učitele. V další části se
účastníci seznámí s principy vyprávění příběhů a jejich obměnami, od
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Využití příběhů ve výuce
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Role a dovednosti
zkoušející/ho
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Slovníky – strašák nebo
pomocník?
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Metodické vzdělávání učitelů –
Kurz 1: „Metodika v praxi a
styly učení“
27 993/2011-25-553

AJ

G, SOŠ, SOU,
VOŠ

substituce, až po volné vyprávění, vyzkouší si možnosti podpůrné
neverbální komunikace pomocí gest, pantomimy, vizualizace a kontextu.
Účastníci si vyzkouší aktivity spojené s vyprávěním příběhů, a vytvoří si
soubor krátkých aktivit zaměřených na vytváření motivace, podpory
kreativity, rozvíjení příběhu, obohacování o literární prvky a vytváření
krátkých rozhovorů. Příběhy si s využitím dramatických prvků navzájem
převypráví.
Rozvíjí profesní dovednosti a kompetence účastníků, kteří se seznámí s
vybranými ukázkami a možnostmi didaktické zpracování příběhů.
Prezentovány budou různé techniky, např. techniky podporující zvýšení
motivace, techniky vhodné pro rozvoj řečových dovedností i takové, které
lze využít pro mezipředmětové vyučování či propojení výuky cizího jazyka s
výukou jiného předmětu/ obsahu (CLIL). Diskutovány budou věkové
zvláštnosti i metody zapojení všech žáků, včetně žáků znevýhodněných
(SPU, mimořádně nadaní žáci) a možnosti modifikace příběhů se
zaměřením na praktickou aplikaci při jejich využití v praxi ve třídách
účastníků. Součástí budou příklady dobré praxe a výměna zkušeností a
názorů, se zohledněním věku, potřeb žáků.
Metodický seminář je zaměřený na roli zkoušejícího u různých typů
jazykových zkoušek na úrovni B1 a B2 Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky1 . Dále se zaměřuje na dovednosti zkoušejícího nutné k
dobrému a efektivnímu zvládnutí této role. Účastníci semináře se seznámí
se základními zásadami práce zkoušejícího a během semináře si je aktivně
vyzkouší.
Metodický seminář je zaměřený na používání slovíků ve výuce cizího jazyka,
jejich důležitost a aktivity spojené s jejich využíváním. Dále se zaměřuje na
seznámení s teoretickým pozadím používání slovníků a dopadem práce s
nimi. Účastníci semináře se seznámí jak s teorií, tak i praxí práce se slovníky,
dostanou databanku základních aktivit využitelných při výuce a během
semináře si je aktivně vyzkouší
Seminář prezentuje pojmy klíčové pro danou oblast metodiky a rovněž pak
praktické rady a postupy týkající se aplikace vyučovacích technik a
metodiky. Seminář je celkově zaměřen na potřeby účastníků a přizpůsobuje
se jim na základně jejich zkušeností z praxe a rovněž jim umožňuje sdílet
nápady a zkušenosti z jejich vlastní výuky.
Témata:  Metodika v praxi – Vlastní reflexe  Metodika v praxi – Kontext
výuky  Styly učení – Definice  Styly učení – Aktivity ve výuce
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Metodické vzdělávání učitelů –
Kurz 2: „Komunikativní výuka
gramatiky“
27 993/2011-25-553
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G, SOŠ, SOU,
VOŠ

Metodické vzdělávání učitelů –
Kurz 3: „Výuka písemného
projevu“
27 993/2011-25-553
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Classroom Feedback
43193/2013-2-854
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Warm ups and other fun
activities
30141/2014-2-674
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Seminář prezentuje pojmy klíčové pro danou oblast metodiky a rovněž pak
praktické rady a postupy týkající se aplikace vyučovacích technik a
metodiky. Seminář je celkově zaměřen na potřeby účastníků a přizpůsobuje
se jim na základně jejich zkušeností z praxe a rovněž jim umožňuje sdílet
nápady a zkušenosti z jejich vlastní výuky.
Témata:  Gramatika – „Noticing“ – jak si uvědomit a všimnout si
gramatických struktur a jak s tímto pracovat  Gramatika – „Re-Structuring“
– práce s gramatickými jevy a jejich uzpůsobení vlastním potřebám výuky
 Gramatika a aktivity zaměřené na mluvený projev
Seminář prezentuje pojmy klíčové pro danou oblast metodiky a rovněž pak
praktické rady a postupy týkající se aplikace vyučovacích technik a
metodiky. Seminář je celkově zaměřen na potřeby účastníků a přizpůsobuje
se jim na základně jejich zkušeností z praxe a rovněž jim umožňuje sdílet
nápady a zkušenosti z jejich vlastní výuky.
Témata:  Systémové zařazení psaného projevu, jeho struktura a definice
procesu psaní  „Pre-writing“ – vše co předchází samotnému procesu psaní
(plánování, rešerše, „mind-mapping“, nástin obsahu apod.)  Závěrečná
fáze písemného projevu – dokončení textu, editování, publikování, korekce
atd.
Workshop je zaměřen na práci s angličtináři na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří
respektují komunikativní rámec výuky, nemají problém s využitím
individuální, párové i skupinové práce, vedou studenty ke kontrolovaným i
volnějším aktivitám, zároveň ale pociťují stereotyp při kontrole výsledků
cvičení, produktivních aktivit, domácích úkolů, tj. obecně při poskytování
kvalitní zpětné vazby skupině studentů i jednotlivcům. Seminář obsahuje
širokou škálu alternativních technik, aktivit a her, které pomohou učitelům
maximálně zapojit studenty i do této fáze hodiny, využít např. tzv. peer
checking a student-student feedback, omezit tak vlastní teacher talk time
/TTT/ a vyhnout se stereotypu.
Seminář obsahuje výběr warm ups (warmers/ice-breakers neboli
rozehřívací aktivity umísťované na začátku hodiny) a dalších krátkých a
zábavných aktivit pro výuku angličtiny, které jsou adaptovatelné pro SŠ, JŠ,
ale i SOU či VOŠ. Je to praktický workshop, který je zaměřený na učitele,
kteří si chtějí rozšířit úvodní aktivity v hodinách o další aktivity rozvíjející
jazykové, ale i komunikativní dovednosti.
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CLIL: Step by step
38599/2014-2-881

AJ

2. st. ZŠ, SŠ,
SOU, G

How to teach listening aneb
jak efektivně zlepšit
poslechové dovednosti
studentů anglického jazyka
7741/2015-1-214

AJ

2. st. ZŠ, SŠ,
SOU, G, VOŠ

Obsahem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodou CLIL (content
and language integrated learning). Kurz bude obsahovat jak část
prezentační/přednáškovou, tak i praktickou, která bude na prezentaci
navazovat řízenou nebo samostatnou činností účastníků. Vysvětlení bude
doprovázeno ukázkami - příklady dobré praxe; language shower - language
immersion - exposure; minilessons; English e.g. in PE or Music, Science in
English lessons etc.; project days - CLILdays; International project (e.g. etwinning); CLIL camps; family stays or students exchanges; teaching
modules - cooperation among teachers at school. Dále se seminář bude
zabývat možnostmi hodnocení; zdroji; možnými slepými cestami a chybami,
jež je nutné se vyhnout. Praktická část - účastníci si vyzkoušejí připravit
aktivitu/aktivity CLIL pro konkrétní třídu/třídy a budou ji prezentovat,
zároveň poskytnou zpětnou vazbu dalším presentujícím účastníkům.
Metodický seminář je zaměřen na rozvoj receptivní jazykové dovednosti
„poslechu“ v hodinách anglického jazyka. Je určen pro učitele žáků 2.
stupně základních škol, středních škol a gymnázií, VOŠ a jazykových škol,
kteří si potřebují techniky výuky poslechu zopakovat, načerpat nové aktivity
a inspiraci, získat tipy pro nácvik strategií nutných k úspěšnému složení
jazykových zkoušek odpovídající úrovně a zařazených do Seznamu
standardizovaných zkoušek MŠMT. Témata: *Jak a proč posloucháme aneb
typy poslechů * Proč je poslech pro studenty tak těžký aneb obvyklé
problémy s poslechovými aktivitami *Přístupy k výuce poslechu *Jak
poznáme dobré poslechové cvičení? *Zdroje poslechu *Různé poslechové
aktivity *Poslechy v kontextu jazykových zkoušek
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Letní metodická škola pro
učitele MŠ a 1. st. ZŠ
463/2014-1-11

AJ

MŠ a 1.st. ZŠ

Teaching young adults
1217/2015-1-8

AJ

2. st. ZŠ, SŠ,
SOU, G

Metodické vzdělávání
kvalifikovaných učitelů
1217/2015-1-8

AJ

2. st. ZŠ, SŠ,
SOU, G, VOŠ

The Essentials of ESL Teaching
1217/2015-1-8

AJ

Dlouhodobější vzdělávací akce 24 – 30 VH
Účastníci se seznámí s charakteristikou studentů angličtiny předškolního a
mladšího školního věku, jejich specifiky a metodami a technikami , které lze
při výuce použít; s různými typy aktivit a her , které mohou obohatit jejich
výuku; pomůcky a materiály při výuce angličtiny – jejich význam při výuce,
typy, zhotovení a aktivity – obrázky, hračky, masky, apod., získají praktické
tipy na jejich přípravu a výrobu a způsob jejich využití; příběhy ve výuce
angličtiny – důležitost příběhů ve výuce cizího jazyka, jakým způsobem je
zakomponovat do výuky a techniky výuky, které lze při výuce použít;
dramatická výchova při výuce - využití metody role play, účastníci si sami
vyzkouší dramatizaci jednoduchého příběhu; písničky a říkadla ve výuce
angličtiny – využití písní a říkadel při výuce, technikami práce s nimi, které si
budou moci i sami vyzkoušet; ustálené fráze pro učitele angličtiny.
Účastníci kurzu se seznámí s moderními přístupy, metodami a technikami
výuky angličtiny, vhodnými a efektivními při výuce dospívající mládeže a
dospělých. Kurz bude interaktivní, prakticky zaměřený a bude probíhat v
anglickém jazyce, takže účastníci budou mít možnost si rozšířit i své
jazykové dovednosti.
Témata: Young Adult Learner Specification; Inductive vs Deductive
Teaching; Special Needs and Learning Styles; Technology – Yes or No?;
Assessment and feedback, Crisis Management
Jedná se o kurz, který má prohloubit a rozvíjet metodické kompetence
kvalifikovaných učitelů s odbornou způsobilostí k výuce Aj, a pomoci jim tak
v jejich další praxi, ale i v kariérním růstu.
Témata: Problémy a výzvy pro učitele; Efektivní edukační jednotka;
Charakteristiky žáků a studentů; Diagnostika učebních stylů; Výukové
aktivity; Micro-teaching
Jedná se o kurz pro začínající učitele Aj na všech úrovních vzdělávacího
systému, případně neaprobované učitele Aj, který si klade za cíl účastníky
seznámit se základními tématy z oblasti didaktiky Aj, a to především z
praktického hlediska. Základ kurzu tvoří teoretická témata, která jsou v
průběhu kurzu probrána prakticky a vztažena k praxi.
Témata: Lesson Planning, Classroom Management, Teaching Grammar and
Vocabulary, Teaching Skills, Assessment, Testing, Feedback, ICT in ESL,
Mixed Ability Classes
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