WORKSHOP PRO STŘEDOŠKOLSKÉ UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ
Datum konání: středa 17. října 2018
Místo konání: budova JMK – Cejl 73
Účastníci: přihlásilo se 58 učitelů z gymnázií a SOŠ celého Jihomoravského kraje (zastoupeny
školy z Brna, Vyškova, Břeclavi, Znojma, Šlapanic, Letovic, Veselí nad Moravou, Bosonoh,
Moravského Krumlova, Hustopečí, Ivančic, Kyjova, Hodonína, Lomnice, Tišnova), z toho
přibližně 1/3 účastníci loňského workshopu, 2/3 noví zájemci.
15 přihlášených bylo z gymnázií, 43 ze středních odborných škol. Převažovali učitelé
angličtiny (52) a 6 učitelů němčiny. Z učitelů angličtiny 10 kromě angličtiny vyučuje i druhý
jazyk (6 němčinu, 2 ruštinu a po jednom španělštinu a francouzštinu).
PROGRAM WORKSHOPU:
1) přednáška dr. Sabiny Pazderové z Univerzity Olomouc na téma „Motivace studentů a role
učitele“. Obsah přednášky:
Největší výzvou pro současné učitele je inspirovat studenty k aktivnímu přístupu k výuce.
Proč se studenti zdráhají přijmout zodpovědnost za své vzdělávání? Je na vině obsah výuky,
který je jim často cizí? Jsou to naše výukové metody, přemíra testování nebo hodnocení
jejich práce? Jak vytvářet autentické a přitažlivé vzdělávací příležitosti, které by studenty
zajímaly a motivovaly? Možná potřebujeme zavést více týmové práce, více podněcovat
zvědavost studentů, dát jim pocit účelnosti a úspěchu, inspiraci namísto informací, trochu
tajemství, napětí a překvapení.
2) jednání v sekcích – účastníci rozdělení podle typu školy do sekce gymnázií a dvou sekcí
středních odborných škol.

ZÁVĚRY A VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ V SEKCÍCH:
OBECNÉ PROBLÉMY:
-

-

Nelze srovnávat úroveň výuky na gymnáziích a SOŠ s ohledem na hodinové dotace
výuky – z toho vyplývá i větší neúspěšnost žáků SOŠ při maturitě z CJ.
Naopak na gymnáziích opačný problém – mnozí žáci mají již na začátku 1. ročníku
maturitní úroveň B1 – je těžké takové žáky motivovat ke studiu.
Němčina – jak přesvědčit studenty o tom, že vzhledem k naší geografické lokaci by
bylo dobře se němčinou seriózně zabývat a to nejen s ohledem na možné budoucí
zaměstnání?
Počet studentů ve skupině, dělení až od 24 = špatně. Školy zřizované Ministerstvem
průmyslu a obchodu mají limit 15 žáků ve skupině – proč to nejde u MŠMT? Tento
problém se vyskytuje nejen na některých SOŠ, které mají málo naplněné třídy, ale

-

-

-

-

dokonce i na menších (mimobrněnských) gymnáziích s počtem žáků 23-24 v jedné
třídě.
Problém v mnohých školách - neochota koupit si vlastní učebnici. V některých školách
se naopak studenty resp. rodiče daří ke koupi učebnic motivovat.
Kontrola škol ze strany ČŠI – inspektoři někdy striktně kontrolují soulad výuky s ŠVP a
RVP, což brání kreativitě učitelů při výuce
Žáci přicházejí ze ZŠ na střední školy s nízkou úrovní znalosti jazyka a nejsou ze ZŠ
zvyklí disciplíně. Pomohlo by stanovení požadované úrovně znalostí na konci 9. třídy
ZŠ a její testování.
MŠMT ustupuje tlaků žáků a rodičů – bojí se soudních sporů a nezastává se učitelů.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – jejich počet raketově roste, protože
poradny vydávají nesmyslné posudky prakticky každému žákovi, který o nějaké úlevy
ve studiu požádá.
Sekce gymnázií kritizovala nízkou úroveň soutěží v cizím jazyce (např. Lata Lužánky,
Angličtinář roku, Juvenes Translatores) – zastaralé pojetí obsahu soutěží, nízká
úroveň organizace, účastníci, kteří se neumístili na prvních třech místech nedostanou
žádnou zpětnou vazbu ke svému výkonu a umístění). Největší chybou soutěží je, že
jsou společné pro žáky gymnázií i SOŠ (žáci SOŠ nejsou schopni gymnazistům
konkurovat) – jako první nutný krok ke změně je nutno udělat samostatné soutěže
pro oba typy škol.
Problém na všech typech škol – velká administrativní zátěž kantorů (často vůbec
nesouvisející s výukou) – např. výběr peněz od studentů, organizační záležitosti,
cesťáky, zařizování dopravy na výlety, kontrola plateb, účast na mimoškolních akcích
atd….

JAK UČIT ODBORNÝ CIZÍ JAZYK:
-

Učitelé cizích jazyků ze SOŠ volají po radikální změně RVP pro cizí jazyky. Při nižší
hodinové dotaci (než mají gymnázia) je nemožné dosáhnout cílů RVP – aby absolvent
střední odborné školy zvládal jak obecný CJ, tak i odborný jazyk svého studijního
oboru. Výsledkem současného nastavení je, že žáci neumí ani jedno, ani druhé, což je
způsobeno i tím, že na SOŠ obecně chodí žáci s menším nadáním na jazyky než na
gymnázia. Učitelé CJ ze SOŠ na základě podnětů od zaměstnavatelů navrhují, aby se
SOŠ zaměřily na výuku obecného cizího jazyka (u maturitních oborů max. pouhé
základy odborného jazyka), protože zaměstnavatelé požadují hlavně schopnost
komunikace na obecné úrovni – odbornou slovní zásobu se absolvent naučí až po
vstupu do praxe.

-

Zpětná vazba od zaměstnavatelů: je zcela zbytečné, aby se ve škole žáci biflovali
odborná slovíčka. Zvládnou-li žáci na SOŠ obecný jazyk, firmy, kde budou působit, jim
následně poskytnou prostor na zaučení a ovládnutí odborné angličtiny, příp. němčiny
daného oboru.
Učitelé SOŠ by uvítali projekt na téma spolupráce jazykářů s učiteli odborných
předmětů, ovšem ne formou „odborník vymyslí text a slovíčka a jazykář to přeloží“.

-

-

Tento způsob nefunguje. Potřeba kontaktů a sdílení fungujících postupů se
zahraničními školami = motivace k výuce jazyků.
Zajímavá metoda ke zvýšení motivace pro výuku odborného jazyka: obrácení role –
učitel požádá studenty, aby jemu (laikovi) oni = žáci (jako odborníci v daném oboru)
vysvětlili nějaký odborný problém či ho něco odborného naučili. Studenty velmi baví.

POUŽÍVANÉ UČEBNICE PRO VÝUKU ANGLIČTINY:
-

Nejčastěji používané učebnice: Solutions, New Horizons, English File, Longman
Maturita Activator, Headway, časopis Bridge, doporučený Kreativní slovník od
Tomáše Bednáře https://www.kreativnislovnik.cz/

JAK MOTIVOVAT STUDENTY K UČENÍ SE CIZÍMU JAZYKU, JAK UČIT KOMUNIKACI V CJ (výměna
zkušeností, burza nápadů, sdílení dobré praxe):
-

Running dictation + jeho varianty

-

Místo prezentace látky a textů z učebnice učitelem nechat téma připravit studenty a
nechat je odprezentovat před třídou tj. převzít roli učitele. Problém - velká časová
náročnost, ale žáky velmi baví.
Studenti se známkují sami – nechat studenty ohodnotit svůj výkon a známku jim
skutečně udělit. Z počátku si přidávají, ale časem přesně naopak, jsou vůči sobě spíše
více kritičtí. Student prezentuje vybrané téma (i maturitní) před třídou, ostatní
hodnotí. Poslouchají a hodnotí na základě daných kritérií (adekvátnost použité
gramatiky a slovní zásoby odpovídající SŠ.
Jigsaw – funguje, baví. Varianta: 3 skupiny (1-1-1, 2-2-2, 3-3-3), 3 texty, poté se
prohází, vzniknou nové skupiny (3 x 1-2-3), kde si navzájem prezentují text
z domovské skupiny
Je potřeba mluvit, mluvit a mluvit. Dávat studenty hned od začátku do skupin (2-3) a
mluvit. Tedy co nejvíce párových a skupinových aktivit, nenechat mluvit jednoho kdy
zbytek poslouchá. Pěstovat ve studentech povědomí, že je potřeba mluvit byť
s gramatickými chybami, nebazírovat striktně na přesné gramatice a permanentně
neopravovat studentovy chyby. Takové jednání vede k demotivaci chtít se vůbec
něco učit resp. projevit se před třídou. Problém – mluví spolu stále ti stejní (může být
bráno i jako výhoda, lépe se vede konverzace s někým, s kým si mám co říct)
Popovídat si s panem Googlem – zapojení chytrých telefonů do výuky pomocí „google
asistenta“ pro platformu Android resp. „Siri“ pro Apple. Telefon reaguje na položené
dotazy, plní příkazy atp. Zároveň si student procvičuje správnou výslovnost, neb
pokud by tomu tak nebylo, telefon by mu nerozuměl.
„Šikovný žák“ – velmi nadaný žák ve třídě, zcestovalý, s velmi vysokou znalostí jazyka
(byl uveden příklad studenta na úrovni C1, který spolužákům povídá o svých zážitcích
z cestování, zahraničních pobytů, konverzuje se studenty. Ve třídě pak dobrá
atmosféra, spolužáky to baví.

-

-

-

-

-

-

-

-

Téma na lístek - ostatní neznají a sadou otázek se dopátrají kdo/co/jaká činnost
dotyčný je/dělá. Dá se pojmout formou soutěže = která skupina uhádne, má bod.
Existuje více variant.
10 slov na tabuli – učitel napíše na tabuli 10 slov (různé slovní druhy), studenti je
následně musí použít v projevu. Varianty: písemný, ústní – různé formy – individuální
provedení, skupinové atp. spoustu variant.
Příběhové kostky – kostky s obrázky, studenti individuálně nebo ve skupinách tvoří
příběhy.
Projekt Edison – pořádá studentská organizace AIESEC. Skupina 8 vysokoškolských
studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné
mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé,
kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry
atd.
Více info viz https://aiesec.cz/pro-skoly/. Do školy pozváni na několik týdnů

-

zahraniční studenti.
Erasmus – využít zahraničních VŠ studentů, kteří přijíždějí do ČR na půlroční studijní
pobyt – pozvat do školy, požádat o prezentaci své země, čeští studenti si připraví
otázky…

CO BY UČITELÉ POTŘEBOVALI PRO SVŮJ DALŠÍ PROFESTNÍ ROZVOJ:
-

-

Pravidelné (cca 1x za 5 let) studijní výjezdy učitelů CJ do zahraničí k udržení a posílení
jazykových znalostí (to keep up with language reality). Problém: kdo to bude
financovat? I zde možný prostor pro sepsání projektu na toto téma. Každopádně by
měly být maximálně zjednodušeny kritéria a podmínky pro výjezd učitele bez další
velké administrativní zátěže – té mají učitelé už tak dost…
Intenzivní i celoroční jazykové kurzy pro aprobované učitele jazyků s rodilým mluvčím
nebo alespoň možnost pravidelného kontaktu s rodilým mluvčím.
Učitelé němčiny zmiňují naprostý nedostatek rodilých mluvčích tohoto jazyka.
Zájem i o jednodenní hospitace do zahraničních škol příslušných typů, v další fázi pak
„stínování“ v zahraničních školách.
Praktické metodické semináře zaměřené na konkrétní dovednosti, kde by si učitelé
vyzkoušeli, jak jednotlivé aktivity ve třídě dělat, jak s nimi dále pracovat a rozvíjet je.
Zřídit krajský metodický kabinet pro učitele cizích jazyků – v jeho rámci by se např. mohli
scházet a vyměňovat si zkušenosti začínající učitelé.
Náměty pro DVPP – cizí jazyky: kurz tvůrčího psaní, kurz překladu, kurz „jak zvládnout
problémové žáky“.

NÁMĚTY PRO POKRAČOVÁNÍ WORKSHOPU V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE:
-

Prakticky zaměřený obsah – soustředit se např. na výuku komunikace v CJ, pozvat
rodilé mluvčí z kvalitních jazykových škol, na workshopu si vyzkoušet (= účastníci
budou v roli „žáků“) různé aktivity.

V Brně dne 30. 11. 2018

Zapsala: H. Ťoková, metodik TS Rozvoj výuky cizích jazyků

