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
Název akce,
Číslo akreditace MŠMT
Warm ups and other fun
activities

Cizí
jazyk

Určeno
pro

AJ

G, SOŠ,
SOU,
VOŠ, JŠ

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.

AJ

2. st. ZŠ,
SŠ, SOU,
G

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. e-twinning); 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

30141/2014-2-674

CLIL: Step by step
38599/2014-2-881

How to teach listening
aneb jak efektivně
zlepšit poslechové
dovednosti studentů
anglického jazyka
7741/2015-1-214
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Jednoduché a efektivní
pomůcky pro výuku
angličtiny v MŠ a na 1.
stupni ZŠ

AJ

MŠ, 1.st.
ZŠ

AJ
CJ

MŠ, ZŠ
SŠ, SOU,
G

AJ

MŠ, 1. st.
ZŠ

AJ

1. st ZŠ
2. st. ZŠ

30141/2014-2-674

Teorie, praxe a trendy v
oblasti metodiky výuky
cizích jazyků
30141/2014-2-674
Jak na angličtinu pro
nejmenší
12 284/2013-201-181

Storytelling aneb
vyprávíme příběhy
v angličtině
16644/2016-2-418

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
Účastníci semináře se seznámí s jednoduchými pomůckami,
které efektivně podporují rozvoj jazykových dovedností žáků MŠ
a prvního stupně ZŠ. Pomůcky budou pokrývat různé oblasti
jazykové výuky – např. audio-orální období, začátek psaného
projevu v AJ, učení slovní zásoby a gramatiky. Seminář bude
interaktivní, takže účastníci budou zapojeni do práce s
pomůckami, získají praktické tipy na jejich přípravu a způsob
jejich využití.
Obsahem kurzu je teoretické i praktické seznámení s novinkami
a moderními trendy v oblasti metodiky výuky cizích jazyků.
Kurz bude z tohoto hlediska obsahovat jak část prezentační/
přednáškovou, tak i praktickou, která bude na prezentaci
navazovat řízenou či samostatnou činností účastníků.
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.
Metodický seminář je zaměřený na moderní trendy výuky jazyka
s přihlédnutím k osobnosti dítěte. Vychází z prostředí, ve
kterém se dítě pohybuje a ze smyslového vnímání. Právě
zážitková metoda a vlastní představivost nabízejí 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 základními dovednostmi, se kterými učitel a
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žák pracují. Seminář nabídne praktické ukázky činností, které
rozvíjí samotnou podstatu příběhu, a které mohou učitelé využít
ihned ve své učitelské praxi.
Letní metodická škola
pro učitele MŠ a 1. st.
ZŠ

AJ

MŠ a 1.st.
ZŠ

AJ

2. st. ZŠ,
SŠ, SOU,
G

AJ

2. st. ZŠ,
SŠ, SOU,
G, VOŠ

463/2014-1-11

Teaching young adults
1217/2015-1-8

Metodické vzdělávání
kvalifikovaných učitelů
1217/2015-1-8

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.
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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

