Akreditované metodické vzdělávání a semináře v roce 2020

1. Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
Číslo akreditace: 7090/2018-2-212 (platné do 13. 4. 2021)
Určeno vyučujícím: gymnázií, středních odborných škol a učilišť
Rozsah: 8 hodin
Cena: 1000,- Kč

Jedná se o kurz, který prohlubuje a rozvíjí metodické kompetence kvalifikovaných učitelů
jazyků s odbornou způsobilostí k výuce CJ, a pomáhá jim tak v jejich další praxi, ale i v
kariérním růstu.
Témata:
• Role učitele – Použité metody: interaktivní frontální výuka, brainstorming, využití
kritického myšlení.
• Adaptace aktivit pro potřeby současného edukačního procesu – Dílčí témata: aktivity
zaměřené na nácvik všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení),
porovnání jejich vhodnosti pro různé skupiny žáků, skupinová výuka.
• Problémy a výzvy pro každého učitele – Použité metody: sdílení dobré praxe, brainstorming
• Motivace žáka v 21. století – Dílčí témata: vnitřní, vnější motivace, otevřené učení a učení
na reálných životních situacích, přirozený přístup (The Natural Approach)
• Stanovení výstupů z edukačního procesu – Dílčí témata: sociálně komunikativní strategie
• Efektivní příprava – Dílčí témata: interaktivní frontální výuka, brainstorming a skupinová
výuka, využití kritického myšlení, projektové výuky i dramatu, využití grafických znázornění:
mentální mapy, diagramy a další vizualizace
• Efektivní zpětná vazba

2. Metodika v praxi a styly učení
Číslo akreditace: 7090/2018-2-212 (platné do 13. 4. 2021)
Určeno vyučujícím: základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť
Rozsah: 4 hodin
Cena: 750,- Kč
Metodický seminář je zaměřen na prezentaci klíčových pojmů dané oblasti metodiky a
praktické rady, které se uplatňují při aplikaci jednotlivých metod. Seminář je zaměřen na
potřeby jednotlivých účastníků a reflektuje jejich vlastní zkušenosti a dovoluje tak využít a
sdílet nápady jednotlivých frekventantů. Veden formou interaktivních činnosti – například
diskuze, prezentace, hry. Účastníci mohou následně aktivity a úkoly adaptovat pro vlastní
výukové potřeby, pojmenovat jejich výhody či možná úskalí.

Součástí semináře je

autoreflexe případně zpětná vazba poskytnutá školitelem a dalšími účastníky kurzu.
Podklady k tomuto kurzu jsou zpracovány na základě zkušeností Britské rady u kurzu
INSSET – In-Service Teacher Trainee.

Témata:
Metodika v praxi – vlastní reflexe


metody: interaktivní frontální výuka, brainstorming a skupinová práce



učební styly: kombinace analytického a globálního stylu, možnost zapojení
reflexivního, dle vývoje diskuse ve skupině

2. Metody v praxi – kontext výuky


metody: interaktivní frontální výuka, brainstorming a skupinová výuka, využití
kritického myšlení, projektové výuky i dramatu, otevřené učení a učení na reálných
životních situacích



učební styly: především kognitivní a kreativní, sociálně komunikativně strategie



metody pro nácvik všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení)
vhodné pro různé skupiny žáků –



dále využití grafických znázornění: mentální mapy, diagramy a další vizualizace



důraz kladen na přirozený přístup, tzv. The Natural Approach

3. Styly učení


interaktivně frontální výuka: VAK a VARK

4. Styly učení – aktivity vhodné do výuky


využití dramatu, projektu, brainstormingu, skupinové i individuální výuky, kritického
myšlení atd.

3. Metodické mini-vzdělávání učitelů cizích jazyků ZŠ
Číslo akreditace: 34497/2019-1 (platné do 22. 11. 2022)
Určeno vyučujícím: základních škol
Rozsah: 8 hodin
Cena: 1000,- Kč
Jedná se o kurz, který prohlubuje a rozvíjí metodické kompetence kvalifikovaných učitelů
jazyků ZŠ s odbornou způsobilostí k výuce CJ, a pomáhá jim tak v jejich další praxi, ale i v
kariérním růstu.

Témata:
• Role učitele – Použité metody: interaktivní výuka, brainstorming, využití kritického
myšlení.
• Adaptace aktivit pro potřeby současného edukačního procesu – Dílčí témata: aktivity
zaměřené na nácvik všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení),
porovnání jejich vhodnosti pro různé skupiny žáků, skupinová výuka.
• Problémy a výzvy pro každého učitele – Použité metody: sdílení dobré praxe, brainstorming
• Motivace žáka v 21. století – Dílčí témata: vnitřní, vnější motivace, otevřené učení a učení
na reálných životních situacích, přirozený přístup (The Natural Approach)
• Stanovení výstupů z edukačního procesu – Dílčí témata: sociálně komunikativní strategie
• Efektivní příprava – Dílčí témata: interaktivní výuka, brainstorming a skupinová výuka,
využití kritického myšlení, projektové výuky i dramatu, využití grafických znázornění:
mentální mapy, diagramy a další vizualizace
• Efektivní zpětná vazba

4. Metodika v praxi a styly učení II
Číslo akreditace: 34497/2019-1 (platné do 22. 11. 2022)
Určeno vyučujícím: základních škol
Rozsah: 4 hodin
Cena: 750,- Kč

Metodický seminář je zaměřen na prezentaci klíčových pojmů dané oblasti metodiky a
praktické rady, které se uplatňují při aplikaci jednotlivých metod. Seminář je zaměřen na
potřeby jednotlivých účastníků a reflektuje jejich vlastní zkušenosti, a dovoluje tak využít a
sdílet nápady jednotlivých frekventantů. Je veden formou prezentací a interaktivních činnosti
– například diskuze, hry. Účastníci mohou následně aktivity a úkoly adaptovat pro vlastní
výukové potřeby, pojmenovat jejich výhody či možná úskalí.

Součástí semináře je

autoreflexe, případně zpětná vazba poskytnutá školitelem a dalšími účastníky kurzu.

5. Konference Forever Funtastic
Číslo akreditace: 1384/2019-1-7 (platné do 8. 2. 2022)
Určeno vyučujícím základních škol, gymnázií, středních odborných škol a učilišť
Rozsah: 6 hodin
Cena: 250,- Kč

Konference Forever Funtastic (dále jen konference/akce) je jednodenní vzdělávací akcí
vedenou zkušenými českými a zahraničními odborníky v oblasti výuky anglického jazyka,
kterou pořádá nakladatelství Bridge Publishing House, jež již řadu let vydává anglické
vzdělávací časopisy určené žákům základních a středních škol, ve spolupráci s profesní
asociací metodiků, AMATE z. s. Konference se bude konat v Praze pro odbornou veřejnost a
členy AMATE z.s..
Dopoledním obsahem konference je série šesti seminářů určených pro učitele 2. stupně
základních škol a středních škol. Úvodní a závěrečný seminář (2x45 minut) je určen pro
všechny účastníky, tedy pro učitele základních a středních škol. Zbývající čtyři semináře jsou

rozděleny do dvou bloků – jeden blok je určen pro učitele 2. stupně základních škol (2x45
minut) a druhý blok je určen pro učitele středních škol (2x45 minut). Semináře vedou k
rozšíření odborných kompetencí učitelů anglického jazyka na 2. stupni základní školy a na
středních školách.
Odpolední blok seminářů a workshopů je veden lektory AMATE z.s., kteří se věnující
různým tématům aktuálního dění v našem školství. Cílovou skupinou jsou učitelé základních
a středních škol v rámci interaktivních seminářů
Všechny semináře jsou metodologicky zaměřené a věnují se různým přístupům k výuce
cizího jazyka a možnostem práce s anglickými učebnicemi a dalším anglickým materiálem
(časopisy).
Součástí konference je rovněž knižní výstava tří nakladatelů (Bridge Publishing House,
Macmillan a National Geographic Learning/Cengage), kteří publikují anglické výukové
materiály. Účastníci mají možnost si prohlédnout nové i již zavedené knižní tituly v oboru či
si posléze zakoupit učebnice a odbornou literaturu.
Konference si klade za cíl rozšířit učitelům obzory v oblasti aktuálních trendů ve výuce
anglického jazyka a obohatit je o praktické tipy snadno aplikovatelné do výuky.

Aktualizováno: 11. 1. 2020

