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1. Název vzdělávacího programu: 
Učit gramatiku živě a komunikativně pro ústní a písemný projev. 

 
2. Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
Cíle školení: 

- Přemýšlet o tom, jaké místo zaujímá gramatika a slovní zásoba při studiu jazyka. 
- Dát život a přirozenost komunikačním situacím: vnést hravost a motivující aktivity do osvojování 

gramatických pravidel. 
- Oživit gramatiku a slovní zásobu připojením kontextu, obrázků, příběhu, emocí, žertů, a to pomocí 

her, které podporují spontánní použití gramatických a lexikálních jevů při systemizaci a dalším 
použití. 

- Oživit učení a zasadit ho do souvislostí začleněním zvukových, vizuálních a textových nosičů. 
 

ČÁST DOBA OBSAHOVÁ NÁPLŇ 

1 09:00-
10:30 

Stanovit místo a funkci aktivit podporujících osvojení jazykových prostředků. 
O co jde: 
- Uvědomit si svou vizi gramatiky. 
- Přemýšlet o pozici gramatiky, o používaných praktikách ve třídě a o potřebách studentů. 
Upřesnit důležitost gramatiky a slovní zásoby v komunikačních situacích. 
- Skloubit obsah výuky: spojit znalosti, dovednosti a jazykové kompetence. Dbát také na 
hodnověrnost komunikačních situací. 

2 10:30-
12:00 

Vyzkoušet a analyzovat aktivity, které rozvíjejí ústní projev 
- Prezentace příkladů a využití simulace ve třídě s následnou konstruktivní diskusí a výměnou 
názorů 
- Aktivity pro motivování studenta a jeho zapojení do ústní Komunikace: cesty a strategie 
zaměřené na opětné použití slovní zásoby, zahrání situačního dialogu a spontánní promluvu. 

3 13:00-
14:30 

Vyzkoušet a analyzovat aktivity, které rozvíjejí písemný projev 
- Prezentace příkladů a využití simulace ve třídě s následnou konstruktivní diskusí a výměnou 
názorů 
- Aktivity pro motivování studenta a jeho zapojení do písemné komunikace: cesty a strategie 
zaměřené na opětovné použití slovní zásoby, na realizaci specifického písemného projevu 
(kreativní psaní) 

4 14:30-
16:00 

Stanovit metodický postup, jak vytvořit a realizovat aktivitu, která tvůrčím způsobem 
zpracovává gramatiku a slovní zásobu v kontextu 
 Didaktický postup - v malých skupinách 
- Vytvořit / najít dosud nezpracovaný zdroj a vymyslet sekvenci kurzu. 
- Určit využitelný lingvistický obsah (vyjádření postojů, reakcí, od povídající lexikální okruh, 
atd.). 
- Stanovit pedagogický scénář a uvést ho do chodu. 
- Určit přesné cíle a úkoly a napsat k nim zadání. 
- Navrhnout způsoby využití pro 1 nebo 2 úrovně SERR. 
 
 Společná práce - celá skupina 
- Prezentovat vytvořenou aktivitu.  
- Společně se zamyslet nad vytvořenými aktivitami: seznámit se s reakcemi účastníků školení 
a společně zhodnotit jednotlivé postupy. 
- Probrat a zhodnotit obsah školení. 
- Sestavit vlastní inventář her podle cílů a úrovní, seznámit se s weby, které nabízejí hotové a 
využitelné zdroje. 
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3. Forma: 
Prezenční 

 
4. Vzdělávací cíl: 

Cílem školení je seznámit účastníky s postupy a činnostmi, jak živit gramatiku a slovní zásobu 
připojením kontextu, vnést hravost a motivující aktivity do osvojování gramatických pravidel a dát 
život a přirozenost komunikačním situacím. 

 
5. Hodinová dotace: 

1 den / 8 VH 
 
6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

- maximálně 14 účastníků 
- učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU 
- požadovaná úroveň: (B2-C1 dle SERR)  

 
7. Plánové místo konání: 

Francouzský institut v Praze, centrum jazykové výuky a mezinárodně uznávaných zkoušek, 
Štěpánská 35, 111 21, Praha 1 

 
8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe: 

Cécile Herry 
  Boucif Benterari 
 
9. Odborný garant: 

Françoise Rousseau, atašé pro francouzský jazyk a ředitelka oddělení kurzů a zkoušek 
Francouzského institutu v Praze 

 
10. Materiální a technické zabezpečení: 

- Multimediální učebna 
- Dostupné metodické materiály 
- Mediatéka s velkým množstvím dokumentů ve francouzštině 

 
11. Způsob vyhodnocení akce: 

Hospitace hodin garantem programu, prezenční listina účastníků, formulář závěrečného hodnocení 
kurzu, osvědčení o absolvování školení 

 


