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 Pozvánka na metodické setkání  

vyučujících německého jazyka 
Termín: 19. 11. – 20. 11. 2018 Prezence + ubytování od 9:30, zahájení v 10:00 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den ve 13:30 hodin. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=28 
 

 

 PŘEHLED TÉMAT  



 

 Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka 

 Lektor: doc. Hana Andrášová, Ph.D. Časový rozsah: 8+2 hodin 
  Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce 

cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci 
workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými 
gramatickými jevy. 

• charakteristika komunikační pragmaticky orientované metody výuky cizích jazyků a na ní navazujícího 
postmetodického období – úvodní přednáška 

• práce s aktuálními výukovými soubory  – workshop 

• seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti 

• role gramatiky ve výuce německého jazyka – komparace deduktivního a induktivního přístupu; 
příprava vlastních postupů při práci s vybraným gramatickým učivem 

 doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.; vedoucí katedry germanistiky PF JU, garantuje didaktiku německého 

jazyka i pedagogickou praxi, vede pravidelnou výuku v prezenčních studijních programech. 





Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce 
Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka 

 Lektor:  Dr.phil. Zdeněk Pecka Časový rozsah: 6 hodin 
  Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a 

uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo 
nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům 
rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat  
s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině. 
Práce s literárními texty bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy. 

 Dr.phil. Zdeněk Pecka; vyučuje na katedře germanistiky PF JU, zaměřuje se na novější německy psanou 

literaturu a na poválečnou rakouskou literaturu. 
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu 
Jihočeského kraje I“, tj. nehradí se žádný účastnický poplatek. 
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky: 

• naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního metodického 
setkání je účastník povinen absolvovat jedno 4 hodinové metodické setkání 
na škole, které bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata) 

• splňovat požadavky na cílovou skupinu: střední management základních a středních škol Jihočeského kraje 
o učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, 

můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání 
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování 
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO 

 


