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Vzdělávací metody Lingua+ 

Učit druhý jazyk je nároční úkol. Dospělí studenti, ve srovnání s dětmi, často vyžadují odlišné 

metody učení. Jsou kritičtější a při získávání nových znalostí staví na svých osobních a sociálních 

zkušenostech. Klíčovými aspekty k udržení motivace a dosažení požadovaných výsledků 

v jazykovém vzdělávání dospělých studentů jsou – záměr, smysluplnost a užitečnost. 

Soubor 15 Lingua+ multimediálních vzdělávacích metod představuje jádro našich snah při 

zavádění učení druhého jazyka do každodenního života imigrantů, s cílem usnadnit adaptaci 

v novém kulturním prostředí a ukázat kulturní empatii zrcadlením vlastní kulturní identity. Se 

snahou zohlednit a podpořit vzdělávací potřeby imigrantů, předložené materiály pro výuku druhého 

jazyka byly vyvinuty tak, aby jim pomohly zvládnout každodenní realitu, spíše než aby se učení 

jazyka hostitelské země stalo další přítěží v mnohdy už tak náročné situaci. 

Vzdělávání dospělých musí navazovat na již existující znalosti a dovednosti převedené do nového 

prostředí, s cílem pomoci imigrantům navázat spojení s novou komunitou. Výchozími body 

vzdělávacích metod tak mohou být například: jazyky, které studenti již znají a které mohou mít 

významný vliv na proces učení nového; digitální gramotnost studentů nebo jejich vášeň pro umění, 

s cílem aktivního zapojení a zvýšení radosti z učebního procesu. 

Všechny představené vzdělávací metody Lingua+ ukazují potenciál a užitečnost sebe-řízené 

metody ve vzdělávání dospělých, jejímž cílem je povzbudit a podpořit vlastní zodpovědnost 

studenta a kritický přístup při studiu druhého jazyka. Tato metoda dává prostor k tomu co, jak a 

kdy se člověk naučí. 

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ 

VZDĚLÁVACÍCH 

METOD LINGUA+ 
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Záměr Lingua+ vzdělávacích metod je ve formě nově osvojených dovedností znalostí a 

porozumění, které si studenti z řad imigrantů osvojí, aby zlepšili komunikaci, získali důvěru a méně 

spoluzávislosti navzdory tomu, že se mohou cítit distancováni. Metody jsou přímo použitelné 

v každodenním životě a pomáhají imigrantům úspěšně zvládat jejich nejistotu v nových kulturních 

prostředích. 

Každá vzdělávací metoda Lingua+ je strukturována do malých kroků, s cílem zajistit podporu 

efektivního učení. Ve strukturovaných bodech poukazujeme na cílovou skupinu, popis výzev, 

metodiku užitou k řešení těchto výzev, nástroje hodnocení, popis činností, výsledky učení a 

užitečné webové zdroje. Zvláště zdůrazňovány v Lingua+ metodách jsou pak silné stránky přístupu 

a interkulturní aspekt metod, přičemž je důležité inkluzivní a otevřené myšlení pedagoga při práci 

s dospělými imigranty.  

Všechny vzdělávací metody Lingua+ jsou prezentovány v multimediálním formátu obsahujícím jak 

formu textovou, tak audio/video soubory z pilotních workshopů, s cílem obohatit naši prezentaci 

metod a přinést větší radost a motivaci potenciálních uživatelů.  

Doufáme, že multimediální prezentace Lingua+ probudí v učitelích a vzdělavatelích důvěru ve 

využívání umění a kreativity při učení druhých jazyků.  

Užijte si spolu s námi dosažené výsledky! 
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VM1 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZALOŽENÉ NA 

ÚKOLECH Z REÁLNÉHO SVĚTA 
https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks 

VM2 KNIŽNÍ KLUB https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno 

VM3 

DISTANČNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – 

SKYPE VÝUKA 
https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44s 

VM4 
MATEŘSKÝ JAZYK A SLOVNÍ ZÁSOBA 

HOSTITELSKÉ ZEMĚ https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI 

VM5 POZNEJTE SVÉ JÍDLO https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs 

VM6 HLEDÁNÍ POKLADU https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&t=53s 

VM7 DIVADELNÍ JAZYKOVÁ DÍLNA LINGUA+ https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8 

VM8 
VYUŽITÍ IT V JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

- DIGITÁLNÍ VYPRÁVĚNÍ
https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&t=13s 

VM9 
STUDIUM JAZYKA NA ZÁKLADĚ 

REÁLNÝCH ZKUŠENOSTÍ RODIČŮ - 
MIGRANTŮ 

https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U 

VM10 
OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ: 

UČÍM SE VE ŠKOLE I MIMO NI 

https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII 

VM11 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM UMĚNÍ A 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=y
outu.be 

VM12 VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ PŘI STUDIU JAZYKA https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q 

VM13 
ZVUKY, PÍSNĚ, PŘÍRODA A JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

VM14 
POSLECH: MOST MEZI JAZYKOVÝM 

VZDĚLÁVÁNÍM A KOMUNIACÍ 
https://www.youtube.com/watch?v=mSDxhBEQuC0&t=70s 

VM15 FOTOJAZYK 

6 

SEZNAM 

VZDĚLÁVACÍCH

METOD LINGUA+ 

4 

https://youtu.be/oDGiZ6Rx2G8

https://youtu.be/V5zLCgyxUW4

https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno
https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI
https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs
https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8
https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U
https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mSDxhBEQuC0&t=70s
https://youtu.be/oDGiZ6Rx2G8
https://youtu.be/V5zLCgyxUW4
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JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZALOŽENÉ NA 

ÚKOLECH Z REÁLNÉHO SVĚTA 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ METODY LINGUA+ 

 

 

 

Autor OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) ve spolupráci s 
Jazykovou školou PELICAN 

Kontakt +420 725 441 935 / info@skolapelican.com 

Cílová skupina Cílovou skupinou vzdělávání metody jsou dospělí migranti s 
omezenou jazykovou gramotností 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Při práci s nově příchozími studenty do cizí země, jejichž 
prioritou je najít uplatnění v prostředí, které je pro ně zcela 
nové, je největší výzvou naučit se používat jazyk minimálně 
na takové úrovni, aby bylo možné zajistit jejich úspěšnou 
integraci do hostitelské společnosti co nejdříve. Ne vždy se 
přitom při práci s cílovou skupinou projektu setkáváme se 
studenty, kteří v minulosti absolvovali alespoň základní formu 
vzdělání. Musíme proto také vždy předpokládat, že někteří 
studenti nemusí mít zkušenosti a dovednosti potřebné k 
dalšímu získávání nových poznatků v tradičním prostředí 
jazykové třídy. Vždy je taky nutné pečlivě plánovat a zvážit 
studijní témata, která studentům usnadní sociální a kulturní 
adaptaci do nového prostředí. 

METODA ZVOLENÁ K 
PŘEKONÁNÍ TÉTO VÝZVY 

Proces plánování jazykových lekcí a dosažení úspěšných 
výsledků této vzdělávací metody je založen na dvou již 
zavedených metodách: CLIL (integrovaná výuka předmětu a 
cizího jazyka) a TBL (výuka založená na užití autentického 
jazyka při plnění zadaných úkolů). 

Co je přesně CLIL? 

“CLIL je vzdělávací metoda, při které se používá cizí/druhý 
jazyk k učení se jak obsahu, tak jazyka.” (EuroCLIC 1994) 
Nový jazyk se tedy stává procesem učení nového předmětu, 
přičemž na obojí je kladen stejný důraz. 

Co je přesně TBL? 

Výuková metoda TBL nabízí odlišný přístup k učení se nového 
jazyka prostřednictvím plnění úkolů z reálného světa za 
současného užívání autentického jazyka, který studentům 
pomáhá zadané úkoly úspěšně splnit. Jedná se o velmi 
efektivní metodu, která motivuje studenty tím, že je staví před 
reálné životní situace. V metodě TBL je komunikace základním 
prostředkem k vyřešení problému nebo dokončení úkolu a 
současně se zaměřuje na aktivní účast každého studenta. 

VM1 

 

mailto:info@skolapelican.com
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Nezbytnou složkou této metody je zapojení studentů do 
takových úkolů, které podporují spontánní užití jazyka.  

Jazykové vzdělávání založené na úkolech z reálného světa 
pak kombinuje oba přístupy a pozitivně působí na motivaci 
studentů k učení. Základem je analýza aktuálních potřeb 
studentů, včetně jejich dosavadních vzdělávacích a 
pracovních zkušeností. Na základě analýzy je důležité zvolit 
takový obsah lekcí, který je v dané situaci pro naši cílovou 
skupinu relevantní (témata týkající se žádosti o novou práci, 
vyřizování náležitostí na úřadech, školní systém země atd.).  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Vzhledem k tomu, že lekce za využití metod CLIL a TBL mají 
dvojí zaměření, je třeba věnovat pozornost jak zhodnocení 
nově nabytých znalostí jazyka, tak získání nových poznatků o 
probíraném tématu. Studenti se současně učí nový obsah a 
nový jazyk a učitel musí být schopen posoudit pokrok v obou 
těchto oblastech. Následně mohou učitelé využít hodnocení a 
zpětnou vazbu k tomu, aby povzbudili studenty v dalším 
rozvoji jazykových a obsahových znalostí, a společně se 
zaměřili na správné užití jazyka v daných situacích. 
 

VZDĚLÁVACÍ METODA V 
PRAXI – POPIS AKTIVIT 

Chceme-li naplánovat efektivní lekci založenou na užívání 
jazyka reálného světa s úspěšnými studijními výsledky, 
musíme se od začátku soustředit na konkrétní průběh lekce, s 
konkrétním tématem, dovedností nebo teorií - nikoliv na 
specifický aspekt jazyka (gramatika, slovní zásoba). Jazykový 
aspekt by pak měla pokrývat jednotlivá cvičení v rámci lekce a 
zhodnocení užití správného jazyka studentů na konci každé 
lekce. 

 
Plánování lekce založené na užívání autentického jazyka při 
plnění reálného úkolu: 

1. Před-úkolová fáze 
Úkol = „cílová aktivita, při které studenti používají jazyk 
k dosažení skutečného výsledku.“  
V této fázi učitel vytvoří rámec lekce – vysvětlí cvičení 
založené na úkolu „z reálného světa“ ve vztahu k učenému 
předmětu/obsahu. V této fázi je taky čas představit studentům 
nutné předchozí znalosti k úspěšnému splnění úkolu – slova a 
fráze týkající se oblasti předmětu. 

2. První část lekce (I.) (Slovíčka, fráze) 
Je důležité, aby studenti strávili část lekce tím, že se seznámí 
s relevantní slovní zásobou a frázemi v souvislosti s vybraným 
tématem.  

3. Druhá část lekce (II.) (Úkol) 
V této části lekce studenti plní zadaný úkol/reálnou situaci 
(nákup, psaní životopisu, žádost na úřadu, návštěva pošty, 
příprava večírku atd.) za využití získaných znalostí a 
dovedností z první části lekce. Jako podpůrný materiál v této 
fázi mohou sloužit odkazy na jiné lekce i odkazy na cvičení, při 
kterých studenti mají možnost si znalosti procvičit a rozvíjet 
dovednosti získané z minulých lekcí.  

4. Třetí část úkolu (III.) (Zpráva, hlášení studentů) 
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V poslední části, po úspěšném dokončení/splnění úkolu 
studenti sami (individuálně či ve skupinách) podávají zprávu o 
tom, jak zadaný úkol probíhal a čeho studenti při plnění úkolu 
dosáhli (výsledek). 

5. Po-úkolová fáze 
Během předchozích fází hrál učitel roli poradce a poskytoval 
studentům rady při plnění jejich úkolů. Jeho úkolem taky je 
dělat si poznámky během všech fází – a v závěru hodiny, v po-
úkolové fázi, zhodnotit práci studentů. Teprve v této fázi se 
učitel zaměřuje na správné užití jazyka (gramatika, slovní 
zásoba, výslovnost). Kromě nedostatků upozorní taky na silné 
stránky studentů a jejich pokrok. 
 
V poslední části hodiny se učitel snaží docílit toho, aby ke 
stejným chybám v příštích lekcích nedocházelo. Soustředí se 
spolu se studenty na problematické jevy, které zpozoroval 
během lekce, a vysvětlí studentům správné užití jazyka v 
konkrétních situacích.   
 

ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI 

Jazykové vzdělávání založené na konkrétních tématech a 
úkolech z reálného světa pomáhá nově příchozím: osvojit si 
slovní zásobu potřebnou ke zvládání každodenních situací, při 
učení se konkrétně (odborně) orientovaného jazyka zlepšit své 
šance při hledání zaměstnání a uplatnění se na trhu práce v 
nové zemi, socializovat se s lidmi z hostitelské země a bojovat 
proti sociálnímu vyloučení, odstranit bariéry vytvořené 
kulturními rozdíly.  
 

SILNÉ STRÁNKY  Vzdělávací metoda spojuje učení se jazyka s širším kontextem 
integrace nově příchozích. Soustředí se na praktickou stránku 
výuky jazyka a zaměřuje se na jazykové dovednosti potřebné 
pro zvládnutí každodenní komunikace. Cílem zvolených aktivit 
je připravit studenty na reální svět v nové zemi. Při jazykovém 
vzdělávání založeném na autentické komunikaci a úkolech z 
reálného světa se z osvojovaného jazyka stává samotná 
nástroj k učení se jazyka – a není pouze jeho cílem. 
 

  MOTIVACE 
STUDENTŮ 

Prvním důležitým krokem je zajistit, aby byl obsah pro studenty 
relevantní. Dospělí migranti jsou ke studiu motivování do té 
doby, dokud vidí přímý vztah mezi obsahem/tématem lekce a 
jeho významem pro život v nové zemi. Učitel si při plánování 
lekce musí být vědom toho, že by lekce měla být pro studenty 
užitečná a měla by pozitivně ovlivňovat jejich situaci. Koncept 
výuky založené na této vzdělávací metodě tuto podmínku už 
ze své podstaty splňuje a pozitivně tak pracuje s motivací 
studentů.  
 

INTERKULTURNÍ 
ASPEKT AKTIVIT 

Inovativní vzdělávací metoda vychází z holistického přístupu, 
při kterém se výuka jazyka a integrační úsilí vzájemně 
prolínají.   

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE 

METODY 

Lingua+: Goal Directed Learning 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=2gToyWQm0Ks
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KNIŽNÍ KLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor Jitka Koudelková ve spolupráci s Jazykovou školou 
PELICAN 

Kontakt info@skolapelican.com 

Cílová skupina Dospělí migrant a etnické menšiny 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Jazykové dovednosti jsou oficiálně rozděleny do čtyř 
kategorií: mluvení, poslech, čtení a psaní. Je to přitom 
právě čtení, při kterém zjistíme skutečný rozsah naší 
slovní zásoby a rozmanitosti gramatických poznatků, 
stejně jako naši schopnost analyzovat a uspořádat proud 
myšlenek do srozumitelného celku. Než jazyk začneme 
sami aktivně užívat, je potřeba osvojit si alespoň základní 
“stavební prvky” jazyka, ze kterých následně naši řeč 
nebo text můžeme vytvářet. Jinými slovy: potřebujeme 
“vstupní data”, abychom následně mohli cokoliv 
produkovat. Tato data získáváme z poslechu a čtení, 
výstup je pak to, co říkáme nebo píšeme. Získat tyto 
stavební prvky jazyka, bez kterých prakticky nejsme 
schopni říct či napsat ani slovo, je primární výzvou této 
vzdělávací metody. 

METODA ZVOLENÁ  
K PŘEKONÁNÍ TÉTO VÝZVY 

Akt čtení umožňuje přirozeně absorbovat obrovský rozsah 
slovní zásoby, gramatiky a jejich užití v kontextu. 
Vyprávění příběhů je zároveň pravděpodobně nejstarší 
formou lidské komunikace napříč mnoha kulturami a 
tradicemi, a je považováno za specifický druh umění, 
soubor praktik, které jsou hluboce zakořeněny v každém z 
nás, v naší kultuře a hodnotách. Sdílení příběhu znamená 
mnohem víc než jen oznamovat fakty v chronologickém 
pořadí. Nese v sobě schopnost přenést příběh do 
souvislostí, zdůraznit důležité události, nezapomenout na 
postavy, čas a prostor. Příběhy jsou prostředkem k tomu, 
jak dát skutečnému životu smysl a zároveň jej sdílet.  

Knižní klub spojuje dohromady multilingvální (a 
multikulturní) klub a čtení knih. Jeho cílem je vytvořit 
prostor, ve kterém jsou studenti vystavováni cizímu jazyku 
tím nejpřirozenějším způsobem. Knižní klub poskytuje 
jedinečnou příležitost setkat se s lidmi z různých koutů 
světa, kteří se ocitli v podobné situaci, ale taky s těmi z 
hostitelské země. Jedná se o místo, ve kterém se čtou 
příběhy jiných, ale zároveň se sdílí ty osobní, diskutuje se 
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o vlastních zkušenostech, o vlastní kultuře a tradicích.  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

 
 

Ohlasy od studentů a návštěvníků, opakované návštěvy 
knižního klubu, připojování studentů nových. Zlepšení 
jazykových dovedností, rozšíření slovní zásoby, ale taky 
získání povědomí o jiných kulturách a rozdílech – to vše 
mohou provozovatelé klubu a lektoři sledovat a hodnotit 
jako pozitivní změny v životech nejen cílové skupiny 
projektu.  

VZDĚLÁVACÍ METODA V  
PRAXI – POPIS AKTIVIT 

Jazyková lekce knižního klubu vypadá tak, že nejprve 
rodilý mluvčí předčítá pečlivě zvolený příběh v jazyce 
hostitelské země – ať už příběh klasický nebo soudobý. Je 
na volbě studentů, jestli přispějí svým vstupem a přečtou 
dalším studentům příběh z jejich vlastního jazykového a 
kulturního prostředí. Následně probíhá diskuze a provádí 
se aktivity, spojené s přečtenými příběhy.  

Začátek každého setkání knižního klubu zahajujeme 
krátkým přivítáním, každý student se krátce představí a 
řekne něco o sobě.  

Následně začne lektor (rodilý mluvčí), který danou lekci 
vede, předčítat příběh (v jazyce hostitelské země). 

Po přečtení všech příspěvků přecházíme do workshopu, 
který je spojen se čteným příběhem. Diskutujeme o vývoji 
příběhu, o postojích jednotlivých postav, můžeme sdílet 
vlastní zkušenosti. Každý z účastníků může být nyní 
vyzván k tomu, aby přečetl určitý úryvek z knihy.   

Studenti se při plnění úkolů spojených s příběhem ptají 
lektora na užití jazyka, na to, co jim bylo v příběhu 
nejasné, co se naučili nového, která slova jsou pro ně 
dosud neznámá atd.  

Lekce knižního klubu jsou zpravidla organizovány jednou 
týdně a výběr čtené knihy může být ponechán na 
lektorovi, případně na účastnících dané lekce.  

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Díky zapojení knih do výuky jazyka jsou dospělí studenti 
pocházející z odlišného kulturního zázemí schopni urychlit 
integrační proces do nové společnosti. Získají povědomí o 
důležitosti sociální inkluze. Čtení knih a aktivity s ním 
spojené rozvíjí mezikulturní porozumění, za současného 
zachování vlastní hrdosti na své kulturní i jazykové 
zázemí. Současně s těmito kompetencemi dospělí 
migranti získávají dovednosti, které v budoucnu přispějí 
k jejich uplatnění na trhu práce. Čtení knih je společenská 
vzdělávací aktivita, vybízející ke kreativitě a zábavě, lekce 
probouzí ve studentech lásku ke čtení a knihám, a 
zároveň rozvíjí gramotnost a jazykové dovednosti. 

SILNÉ STRÁNKY Silné stránky vzdělávací metody, tedy čtení knih v jazyce 
hostitelské země: 

Rozšiřujeme slovní zásobu 
Studenti se učí, jak slova a fráze fungují v kontextu 
Studenti dostávají jazyk „pod kůži“ přirozenou cestou 
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Rozvíjíme gramatické znalosti studentů 
Studenti se díky poslechu učí správnou výslovnost i 
intonaci 
Studenti se učí strukturovat a organizovat vlastní 
myšlenky tak, aby byly srozumitelné a jejich 
posloupnost dávala smysl 
Studenti zlepšují čtenářskou gramotnost 
Studenti se v příjemné atmosféře setkávají s lidmi 
v podobné situaci, mají možnost vyměňovat si zde 
vlastní zkušenosti a poradit se 
 

Knižní klub rozvíjí řadu dalších dovedností, včetně 
zdokonalení motorických schopností, sociálních 
dovedností jako je důvěra, povědomí o multikulturalismu, 
přijetí odlišných kultur a jazykových odlišností. Všechny 
tyto dovednosti jsou v Klubu podporovány tím 
nejpřirozenějším způsobem – čtením, ve spojení 
s činnostmi souvisejícími s příběhem (za využití hudby, 
malby, diskuze atd.) 

MOTIVACE STUDENTŮ Poslech příběhů umožňuje studentům zábavným a 
přirozeným způsobem osvojit si jazyk hostitelské země, 
naučit se používat nová slova a fráze v kontextu. Zároveň 
se jedná o důležitý akt sdílení. Studenti – posluchači a 
následně samotní tvůrci lekce – zde mohou diskutovat o 
svých obavách i touhách – podobných, kterým čelí 
hrdinové ze čtených příběhů. Právě příběhy nám pomáhají 
od nepaměti pochopit svět kolem nás, předat nám 
zkušenosti jiných. V knižním klubu se hrdinou s vlastním 
příběhem, stává každý účastník. Studenti se v Klubu učí 
jazyk, skvěle se baví a osvobozují se od svých úzkostí a 
vnitřních konfliktů, právě sdílením s lidmi, kteří se ocitli v 
podobné situaci, ale vidí taky, že lidé z hostitelské země 
se setkávají se stejnými strachy a obavami.  

INTERKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Účinný způsob, jak se vypořádat s integrací nově 
příchozích do společnosti, je podporovat povědomí o 
různých kulturách a vytvářet propojení těchto prostředí. 
Knižní klub: využívá čtení příběhů z odlišných kulturních 
prostředí, ukazuje studentům krásu a bohatství jazyků a 
kultur napříč Evropou i celého světa, aktivně zapojuje 
studenty do lekcí, využívá didaktické činnosti – čtení – k 
podpoře vzájemného porozumění, zároveň zvyšuje 
gramotnost a podporuje jazykové vzdělávání i lásku ke 
čtení. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Book Club 

https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno 

https://www.youtube.com/watch?v=UJAx8LTXeno
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DISTANČNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ –  

SKYPE VÝUKA 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Jazyková škola PELICAN 

Kontakt info@skolapelican.com / +420 725 441 935 

Cílová skupina Dospělí migranti, tento způsob výuky však šetří čas 
potřebný pro navštěvování běžných jazykových kurzů a 
peníze za pronájem prostor v případě jakéhokoliv kurzu 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Vzdělávací metody jsou neustále kupředu, vyvíjí se a 
snaží se přizpůsobit měnícím se podmínkám dnešní 
hektické doby. Dokonce ani výuka cizího jazya není 
výjimkou a požaduje zapojení moderních nástrojů, jako 
jsou počítač a internet. 

Informační a komunikační technologie (IKT) přinesly 
široké uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. V 
současné internetové době se otázka zapojení a využití 
těchto moderních nástrojů ve výuce dostává do popředí, 
jelikož dokáže pracovat s největší výzvou dnešní doby 
týkající se vzdělávání – jak udělat učení efektivnější, 
svobodnější a zároveň méně časově i finančně náročné.  
 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Skype je softwarová aplikace, která využívá technologie 
Voiceover Internet Protocol (VoIP), která převádí hlasové 
signály na datové toky, které jsou posílány přes internet a 
převedeny zpět na zvuk v počítači příjemce. Jedná se o 
bezplatný komunikační nástroj, který je volně ke stažení – 
ať už do počítače, tabletu nebo telefonu. Skype je však 
více, než jen telefon. 
 
Dálkové jazykové vzdělávání prostřednictvím platformy 
Skype poskytuje jak synchronní, tak asynchronní 
komunikační služby. S webovou kamerou, mikrofonem a 
sluchátky je možné mluvit zároveň jak s jedním člověkem, 
tak s celou skupinou – bez omezení času a prostoru. Je to 
právě tato funkce, která dělá Skype skvělým potenciálním 
nástrojem pro výuku a učení jazyků.  Umožňuje 
studentům, aby zahájili svou výuku jazyka z jakéhokoliv 
místa s internetovým připojením. Pomocí Skypu taky 
mohou uživatelé dle potřeby neomezeně sdílet soubory 
nebo třeba snímat obrazovku.  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Výuka na dálku prostřednictvím platformy Skype 
umožňuje lektorovi dát studentům/studentovi okamžitou 
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zpětnou vazbu, opět – bez omezení času a prostoru. 
Studenti tak mohou odevzdat úkol a vzápětí zjistit, zda a 
jaké chyby ve cvičení udělali. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI 
– POPIS AKTIVIT 

Na začátku každé lekce učitel: vysvětlí studentům co bude 
cílem dnešní hodiny, stručně se studenty zopakuje, co 
probírali v minulých lekcích, zeptá se na nová slovíčka, 
zkontroluje domácí úkol a vysvětlí nejasnosti, které se v 
úkolu objevily. Je důležité, aby lektor zaslal studentům 
materiály a soubory používané v lekci ještě před jejím 
začátkem, aby měli studenti čas se na hodinu připravit. 

Konverzace – je důležité, aby se studenti nebáli mluvit a 
zapojili do konverzace slovní zásobu, kterou znají z 
předchozích lekcí. Konverzační cvičení by měl lektor cílit 
na témata, která budou pro studenty užitečná při jejich 
integraci do hostitelské společnosti. Téma lekce by mělo 
být studentům známo předem, aby se na něj mohli 
připravit (vyhledat si slovíčka, fráze atd.) 

Slovíčka – osvojení si nových výrazů je těsně spjato s 
konverzační částí lekce. Každá hodina by měla být 
orientována na specifické téma – a specifickou slovní 
zásobu, použitelnou v každodenních situacích.  

Gramatika – stejně jako slovní zásoba, taky gramatika by 
měla být v každé lekci jasně daná. Tento přístup přináší 
rychlé výsledky, studenti vidí po každé lekci jasný pokrok, 
a jsou motivováni k další práci.  

Porozumění čtenému textu – pro většinu studentů je čtení 
textů nezbytné pro jejich práci či další studium. Čtení je 
dovedností, která navíc dále pomáhá rozvíjet slovní 
zásobu, používání slov v kontextu i osvojování si 
gramatických struktur. Část Skype výuky by proto měla být 
věnována čtení různých druhů textů a aktivitám s nimi 
spojenými. 

Psaní – je nezbytnou dovedností, která bude studentům 
užitečná jak v soukromém, tak pracovním životě.  

Domácí úkol – na konci každé lekce provede učitel shrnutí 
probraného učiva a řekne studentům, co si mají připravit 
na příští lekci. 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Během výuky na dálku si studenti osvojují všechny 4 
jazykové dovednosti zároveň: čtení, poslech, psaní i 
mluvený projev. 

SILNÉ STRÁNKY Soustředění během lekce - poslech – díky možnosti 
nastavení hlasitosti zvuku je poslech prostřednictvím 
výuky Skype efektivnější. Studenti si jej mohou nastavit 
individuálně tak, jak si přejí – což vede k menšímu 
vnějšímu rozptýlení během lekce a udržení pozornosti. 

Interaktivita – vedení výuky na dálku vyžaduje po učiteli, 
aby každou lekci plánoval velmi flexibilně a kreativně – 
jelikož není možné, aby před studenty „jen“ položil papíry 
se zadanými úkoly.  
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Rodilý mluvčí – pravděpodobně největší výhodou učení se 
jazyka prostřednictvím platformy Skype je možnost výuky 
rodilým mluvčím, a to ať už se nacházíte na jakémkoliv 
místě na světě. 

MOTIVACE STUDENTŮ Pohodlí – v dnešní hektické době může být myšlenka, že 
si musíme najít čas na dojíždění do jazykové školy na 
jazykový kurz, poněkud stresující – a může nás od učení 
se jazyka mnohdy odradit. Možnost výuky jazyka na dálku 
tuto „nepříjemnou“ povinnost ruší – a šetří tak čas i 
peníze, což je dnes jednou z největších motivací pro 
většinu studentů.  

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Pravděpodobně největší výhodou studia jazyka na dálku 
je možnost spojit se s kýmkoliv kdekoliv na světě. Jak bylo 
zmíněno výše, tato forma výuky umožňuje studentům 
spojit se s rodilým mluvčím daného jazyka – ještě předtím, 
než do dané země vycestují. Stejně tak jako učení se 
nového jazyka je velkou součástí Skype výuky sdílení 
mezi lidmi z různých koutů světa. Sdílení vlastních 
zkušeností, zážitků, ale taky vlastní kultury a tradic. 
 
 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Distance Language Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=l72YZImgMZw&t=44s
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MATEŘSKÝ JAZYK A SLOVNÍ 

ZÁSOBA HOSTITELSKÉ 

ZEMĚ 

  

 

 

 

 

 

 

 Autor SYNTHESIS -Centrum pro výzkum a vzdělávání 

Cílová skupina Dospělí migranti 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Čas: Čas dospělých studentů věnovaný studiu jazyka je 

často jen zlomkem času, který věnují jazykovému 

vzdělávání žáci a studenti na školách.  

Jazykový/kulturní šok: Nově příchozí do společnosti se 

musí vypořádat s počátečním jazykovým/kulturním šokem. 

Cesta učení, která využívá stávající znalosti migrantů, je 

proto velmi cenná z hlediska úspory času. Za využití této 

VM se studenti ponoří do jazyka hostitelské země a 

kultury tím, že naleznou podobnost se svou rodnou zemí a 

mateřským jazykem.  

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Jak studenti, tak učitelé se věnují svému vlastnímu 

individuálnímu výzkumu. Úspěšné výsledky vyplývají 

z praxe – studenti nejprve prezentují svá zjištění a 

poznatky a lektor následně přidává jednoduchá doplnění 

historických a jazykových informací.  

V první lekci lektor zaznamená národnosti a mateřské 

jazyky svých studentů. Poté jsou studenti vyzváni, aby 

vyhledali spojení mezi svým rodným jazykem a jazykem 

hostitelské země. Tyto spojení jsou obvykle slova, která 

jsou podobná a vyskytují se v obou jazycích. Vyhledávání 

slov vyžaduje určitou minimální technologickou zdatnost 

studentů. Pokud tomu tak není, provede vyhledávání 

lektor a své poznatky následně prezentuje ve třídě. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Počet vyhledaných slov vs. počet naučených slov po 

několika týdnech. 
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VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Cílem lektora je ukázat studentům, že téměř všechny 

jazyk mají univerzální slova, že každý jazyk a kultura má 

něco společného. Jedná se o slova jako např. pizza, taxi, 

kebab, kiwi, telefon, káva, banán. Některé z nich mohou 

být použity přesně (výslovnost, pravopis), zatímco některé 

se mohou pouze velmi blížit, ať už výslovností nebo 

pravopisem. Lektor tyto aspekty v lekci zdůrazňuje.  

Následně se lektor studentů zeptá, zda znají/zaznamenali 

nějaká slova ve svém mateřském jazyce, která jsou 

používána taky v jazyce hostitelské země. Studenti své 

poznatky sdílí s ostatními studenty. Studenti by měli dostat 

čas na krátký výzkum na svých telefonech či počítačích – 

a představit před třídou své výsledky a zjištění. Tento 

výzkum dostanou studenti taky za domácí úkol – jejich 

úkolem je do příští lekce najít co nejvíce spojení mezi 

jejich mateřským a hostitelským jazykem.  

Př. Třída se skládá převážně z arabsky mluvících 

studentů. Lektor tedy může představit slova jako „algebra“, 

které pochází z arabského slova „al jebr“, nebo „alkohol“, 

pocházející z arabského slova „al kohl“.  

Poté může lektor představit třídě webovou stránku, jako 

např.  https://blogs.transparent.com/arabic/top-50-english-

words-of-arabic-origin/, kde je sbírka arabských slov 

používaných v angličtině včetně překladů. To může být 

lektorovi nápomocné, studenti tady přímo uvidí i uslyší 

podobnosti ve výslovnosti i pravopisu. Lektor poté vyzve 

studenty, aby demonstrovali výslovnost v arabštině, 

porovnali ji s angličtinou a vysvětlili drobné rozdíly ve 

zvuku. 

Problém s plněním úkolu by mohl vyvstat se ztíženým 

přístupem studentů k počítači a internetovému připojení. 

Je taky možné, že někteří studenti nebudou v průběhu 

aktivity souhlasit s původem slova. V tomto případě by se 

měl lektor soustředit ne na původ slova – ale na jeho 

význam. 

Lektor by neměl zapomenout na objasnění toho, že 

některá slova naopak mohou znít nebo vypadat stejně, ale 

jejich význam v obou jazycích je zcela odlišný. 

Příklad zábavného videa vysvětlující formu a význam (pro 

arabský jazyk) naleznete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=7c-ezNqTr_k 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI V omezeném čase studenti přenesli znalosti, které mají ve 

svém rodném jazyce, aby se naučili slova hostitelského 

jazyka. Aktivita pomáhá taky z tzv. afektivním filtrem, díky 

němuž jsou studenti více ochotni učit se a přijímat 

hostitelský jazyk a kulturu. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c-ezNqTr_k
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SILNÉ STRÁNKY U studentů dochází k rozvíjení pocitu hrdosti tím, že vidí, 

jak jejich jazyk ovlivnil jazyk a kulturu hostitele. Hrdost na 

svůj původ neztrácí, naopak vidí, že na jejich kultuře a 

historii záleží. 

To platí zejména v případě provádění vlastního výzkumu a 

nacházení slov a souvislostí, o nichž nevěděli, že existují. 

To je motivuje rozumět jazyku z hlediska jazykové historie. 

MOTIVACE STUDENTŮ Tento přístup je pro motivaci studentů velmi užitečný, 

jelikož představuje, jak využít své znalosti mateřského 

jazyka k získání nové slovní zásoby v hostitelském jazyce. 

To studentům ukazuje, že mají dobrou startovací pozici 

pro osvojení si nového jazyka. Motivující pro studenty je 

taky to, že mohou před třídou prezentovat vliv svého 

mateřského jazyka na jazyk hostitele a podporují tak 

hrdost na svůj jazyk a kulturu. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

VM je velmi užitečná, pokud jde o interkulturní vzdělávání. 
Kombinuje různé mateřské jazyky migrantů, aby ukázala 
jejich účinek na hostitelský jazyk. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Host Language Vocabulary by using Mother 
Language 

https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI 

https://www.youtube.com/watch?v=oGtHiBwHLjI
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POZNEJTE SVÉ JÍDLO 

  

 

 

 

 

 

 

Autor SYNTHESIS -Centrum pro výzkum a vzdělávání 

Cílová skupina Dospělí migranti 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Kulturní šok, jímž nově příchozí do hostitelské země 

přicházejí, má mnoho společného s novými 

potravinářskými výrobky, způsobem nákupu, vaření 

potravin a nedostatkem potravin, na které jsou migranti 

zvyklí. 

Tato VM pomůže studentům aklimatizovat se a představit 

jim jídlo, které se obvykle nachází v obchodech. Objasní 

jim způsoby, jak nakupovat jídlo v hostitelské zemi a jak 

dodržovat jednoduchá pravidla pro návštěvu obchodu 

s potravinami, nákup a přípravu jídla, které je v hostitelské 

zemi tradiční. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Jednoduchý dialog a fráze pro komunikaci při nákupu 

potravin. Hraní rolí, slovní cvičení a stromové diagramy. 

Komunikační přístup by měl být hlavním cílem výuky. 

V průběhu aktivity se studenti taky naučí mnoho nových 

slov a frází týkající se směrů, rozhovory s prodejci 

potravin, názvy různých skupin potravin, a nakonec, jak 

postupovat podle některých základních pokynů pro vaření. 

Tato VM učí studenty základní životní dovednosti, spojené 

s nákupem a zpracováním potravin, které jsou nesmírně 

důležité. Díky tomu, že v rámci lekcí chodí studenti 

s lektorem do místních obchodů s potravinami, se cítí 

součástí komunity. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Posouzení účinnosti cvičení se ověřuje na základě 

osvojené slovní zásoby a schopnosti konverzace. 

VM5 
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VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

VM probíhá v rámci několika lekcí, ve kterých se postupně 

zavádí slovní zásoba prostřednictvím obrázků, videí a 

praktikováním jednoduchých dialogů v rámci hraní rolí 

(nakupující/pracovník obchodu s potravinami). Po celou 

dobu lekcí jsou studenti seznamováni taky se slovní 

zásobou týkající se směrů, pěstování potravin, skupiny 

potravin a základní příklady, hlavní kuchařské potřeby a 

slovesa spojená s vařením (včetně jednoduchého 

receptu).Jakmile se studenti dostatečně seznámí 

s potřebnou slovní zásobou a celým procesem nákupu 

potravin, předá jim lektor základní recept. Studenti 

následně bez pomoci lektora půjdou do obchodu 

s potravinami a celý proces podstoupí sami. 

Se VM lze samozřejmě pracovat dle potřeb, a úrovně 

skupiny studentů. Nicméně, návštěva obchodu 

s potravinami je pro studenty vždy zábavnou, doplňující a 

motivační aktivitou v rámci lekce. Studenti mají příležitost 

sami prozkoumat nové město a díky znalostem získaným 

v procesu lekcí nabýt na sebevědomí. 

Dalším aspektem, který by mohl zvýšit studijní aktivitu 

migrantů, je napsat/popsat tradiční recept vlastní země a 

seznámit s tradičním pokrmem ostatní studenty. 

Mezi rizika, která by tato VM mohla mít, se týkají 

náboženských zákazů některých potravin, nebezpečí při 

vaření (hrozí zranění studentů), a finančních prostředků 

potřebných na nákup potravin a potřeb k vaření. 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Osvojení si slovní zásoby spojené s potravinami, 
instrukcemi pro vaření, nádobí a nákupní fráze. 

SILNÉ STRÁNKY Spojení výuky s kulturními a sociálními aktivitami, což 
napomáhá rozvoji pocitu sounáležitosti a zapadnutí do 
hostitelské země. 

MOTIVACE STUDENTŮ Studenti se při této aktivitě baví a zároveň se učí o 

kuchyni hostitelské země. Posilují pocit hrdosti a 

sociálního začlenění, zejména když dojde k popisu jídelní 

kultury jejich domovské země a k popisu některých z jejich 

oblíbených receptů. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Mezikulturní aspekt aktivity je dobře sledovatelný při 

porovnávání tradičních potravin a jídel – ze zemí migrantů 

a země hostitelské. Studenti sdílí stolovací zvyklosti a mají 

možnost srovnání, včetně praktické ukázky přímo 

v obchodě s potravinami. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Know your Food 

https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs 

https://www.youtube.com/watch?v=nuQJDQ_oAJs
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HLEDÁNÍ POKLADU 

  

 

 

 

 

 

 

Autor SYNTHESIS – Centrum pro výzkum a vzdělávání 

Cílová skupina Dospělí migranti 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Čas, jazyk, kulturní šok a emocionální filtr jsou výzvy, 

které musí lektoři jazyků pomoci svým studentům 

překonat. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

VM Hledání pokladu pomáhá zábavným způsobem 

vyrovnat se s kulturním a jazykovým šokem, a pozitivně 

působí na emocionální filtr. Dospělí migranti nevidí jazyk 

jako překážku, ale jako komunikační nástroj, který jim 

pomáhá dosáhnout jejich cíle. Zároveň buduje týmového 

ducha mezi členy týmu, protože si navzájem pomáhají tím, 

že ve skupině sdílí své znalosti. V rámci VM se cítí více 

obeznámeni s okolím a mají možnost ho prozkoumat.  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Během VM studenti následují instrukce, snaží se vyhrát 

hru sbíráním artefaktů, které jsou skryté/nalezené 

v bezprostředním okolí. V každém týmu by měl být 

přítomen student/asistent, který alespoň zčásti ovládá 

jazyk hostitelské země a mateřský jazyk ostatních 

studentů. To podpoří dosažení cíle, ale taky spolupráci a 

vzájemné učení. Slova v pokynech se při VM stávají 

zjevnějšími a jsou snadněji naučitelná a zapamatovatelná 

s jejich využitím v konkrétním kontextu. 

Týmový duch a spolupráce při budování týmu jsou 

sledovatelné po skončení hry, kdy se studenti cítí více 

doma ve své nové hostitelské zemi. Emocionální filtr je 

odpovídajícím způsobem zrušen, což usnadňuje budoucí 

učení a osvojení si jazyka. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

VM hledání pokladu funguje lépe, když lektor zavede do 

procesu taky slovník směrů (např. odbočit doleva/doprava, 

jít 8 kroků, najít nápovědu pod kamenem atd.) a základní 

slovní zásobu objektů (např. kameny, listy, barvy, čísla 

atd.), za jejichž znalost studenti získávají body. 

VM začíná rozdělením skupiny studentů do dvou týmů. Ti 

musí dodržovat pokyny, aby nalezli objekt/nápovědu 

VM6 
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k nalezení objektu, kterou lektor ukryl v okolí 

školy/učebny. Každý z týmů začíná z jiného místa 

označeného X (na zemi/na mapě) a dostávají jiný výtisk 

s pokyny, jak najít objekt/seznam objektů, které musí 

nalézt v určitém časovém limitu. Směrové instrukce by 

mohly být např.: postavte se na X, jděte 5 kroků ke 

stromu, zahněte doleva, jděte 10 kroků, pod kamenem 

najděte svůj seznam. Pokuste se shromáždit co nejvíce 

objektů, které máte na seznamu. 

Seznam by mohl obsahovat: 

2 šedé kameny – 10 bodů / 1 zelený list – 5 bodů / 2 žluté 
listy – 15 bodů / 1 červená sponka na papír – 20 bodů / 1 
fotka celého týmu před modrou stěnou – 30 bodů atd. 

Seznam objektů lektor upraví dle úrovně znalostí studentů 
a času, který pro plnění úkolu studenti budou mít. Jakmile 
uplyne stanovený čas, studenti se vrací s nalezenými 
objekty. Lektor je zkontroluje, spočítá a rozdělí body. 
Vyhrává tým s nejvyšším počtem bodů. 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Studenti si osvojují slovní zásobu, budují týmového ducha 
a učí se spolupráci v týmu, což napomáhá budoucím 
činnostem a usnadní učení. Dochází k lepšímu přijetí 
hostitelské země jako místa, kde se mohou zábavnou 
cestou učit.  

SILNÉ STRÁNKY Silné stránky přístupu: 

vlastní perspektiva budování týmu; 

poznávací přístup ke vzdělávání; 

cílená a zábavná aktivita. 

Jedná se o skryté učení, přetransformované do přátelské 

soutěže, která pomáhá studentům vidět jejich okolí 

v zábavné a příjemné perspektivě. 

MOTIVACE STUDENTŮ Tento přístup je pro studenty velmi motivační. Cílem 

lektora je vysvětlit pravidla hry a její cíl – naučená slovíčka 

budou použita jako prostředek k tomu, být v soutěži 

úspěšný a nasbírat co nejvíce bodů. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Naučit se nový jazyk nemusí nutně znamenat, že si 

student zároveň osvojuje taky novou kulturu. Je však 

prokázáno, že tento přístup usnadňuje výuku a zároveň 

podporuje zdravou konkurenci a schopnost práce v týmu, 

což pomáhá studentům lépe novou kulturu přijímat a učit 

se rychleji. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Treasure Hunt 

https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=LuXlIdrQQvI&t=53s
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DIVADELNÍ JAZYKOVÁ DÍLNA 

LINGUA+ 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor Birna Pétursdóttir 

Kontakt petursdottir.birna@gmail.com / +354 8697413 

Cílová skupina Dospělí studenti, kteří se v ideálním případě již naučili 

základy nového jazyka a sdílejí společnou touhu: 

A) Získat sebejistotu v konverzaci a interakci 
s ostatními v cizím jazyce 

B) Zlepšit svou výslovnost a najít pomůcky, které 
jim pomohou vyslovit určité fonémy 

C) Vystoupit z klasického prostředí učebny 
D) Bavit se 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Nalezení společného v rozmanité skupině: 

Skupina studentů se může skládat z jedinců, kteří nemají 

mnoho společného, pochází z různých částí světa, mají 

jiné předchozí vzdělávací zkušenosti a nacházejí se 

v odlišných fázích učení se jazyka hostitelské země. Pro 

lektora je velkou výzvou naplnit potřeby všech členů 

skupiny a zajistit, aby byli všichni aktivně do výuky 

zahrnuti a dostali se na řadu. 

Zbavení se předsudků o hereckých a divadelních 

cvičeních: 

Mnoho lidí má předsudky a mylné představy o hereckých 

a divadelních cvičeních. Být hravý, vystupovat ze své 

komfortní zóny a zkoumat svůj hlas, tělo a okolí, může být 

pro některé jedince obtížné, a pro některé dokonce až 

směšné. Proto může být velkou výzvou přimět tyto 

jedince, aby věřili lektorovi skupině a zapojili se do aktivit. 

Nedorozumění: 

Je náročné, ale důležité, aby lektor vybral správná cvičení 

a dostatečně vysvětlil studentům, co se od nich očekává. 

VM7 
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METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

VM využívá známá cvičení, která používají profesionální 

herci a divadelníci. Jedná se o cvičení, jejichž cílem je 

zaměřit se na studentovu fyzickou aktivitu. Zahřívají jejich 

mysl, hlas (nástroj k užití jazyka) i tělo. Pomáhají být 

v přítomném okamžiku, poslouchat a učit se.  

Divadelní aktivity, hry, vyprávění a improvizační cvičení 

lektor využívá k tomu, aby se ujistil, že je studium jazyka 

zábavné, je vyňato z kontextu učebny, boří stereotypy a 

jde do hloubky slov a zvuků, a to za pomoci divadelních 

metod. 

V divadelní dílně jsou studenti povzbuzování také k tomu, 

aby přijali svá selhání a omyly – naopak, aby je brali jako 

něco, z čeho se mohou poučit. Příběhy chyb, které 

student jako cizinec udělá, mohou být skvělým materiálem 

pro improvizaci. 

Improvizace 

Existuje mnoho pravidel a technik improvizace, v této VM 

je omezíme na tři: 

1. Říkejte ano 
Vždy přijměte nápad svých studijních 
partnerů/skupiny. Improvizace je s „ne“ 
zničena. 

2. Buďte konkrétní 
Snažte se být konkrétní v tom, co děláte. 
Zeptejte se sami sebe na otázky herce: Kdy, 
co, kdy, kde, proč, jak atd. 

3. Použijte své tělo 
Využijte jazyk svého těla. Stejně jako 
přemýšlíte o své další větě, přemýšlejte o 
příštím pohybu svého těla, které větu může 
vyjádřit za vás. 
 

TPR metoda - TotalPhysical Response – vytvořena Dr. 

Jamesem Asherem, založená na způsobu, jakým se děti 

učí svůj mateřský jazyk. 

„TPR metoda klade důraz na sluchové porozumění. 

Studenti jsou například vyzýváni k tomu, aby reagovali na 

jednoduché příkazy: vstali, posadili se, zavřeli dveře, 

otevřeli knihu atd. Tento první krok může být později 

rozšířen na vyprávění příběhů, na jejichž základě studenti 

děj příběhu předvádí, což dokazuje jejich pochopení 

jazyka.“ 

Komunikativní metoda 

Zdůrazňuje schopnost studenta komunikovat různé 

funkce, jako je kladení otázek a odpovídání na ně, 

vytváření požadavků, popisování, vyprávění a 

porovnávání.  
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Gramatika přitom není vyučována izolovaně. Učení 

probíhá v kontextu, podrobná oprava chyb je upozaděna 

ve prospěch teorie, že studenti přirozeně rozvíjí přesný 

projev prostřednictvím častého používání jazyka. Studenti 

rozvíjí plynulost prostřednictvím komunikace v jazyce 

spíše než jeho analýzou. Komunikativní přístup zahrnuje 

činnosti, jejichž prostřednictvím jsou studenti schopni řešit 

problém nebo situaci prostřednictvím vyprávění či 

vyjednávání, a tím navazovat na komunikační 

kompetence. Některé aktivity tedy mohou zahrnovat 

sestavení dialogu, ve kterém se účastníci shodují na tom, 

kdy a kde budou jíst večeři, či vytvoření příběhu na 

základě série obrázků nebo porovnání podobností a 

rozdílů mezi dvěma obrázky apod. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Účast 

Je skupina plně zapojena do každého cvičení? Pokud ne, 
která nefungují? Proč? 

Zpětná vazba 

Každý účastník obdrží formulář, který na konci lekce 
vyplní. Dotazník je vyzve, aby poskytli celkové hodnocení 
a každou aktivitu ohodnotili od 1 – 10 dle toho, co 
považovali za užitečné. Prostor by měl být i pro otevřenou 
otázku, aby studenti měli možnost vyjádřit jakékoliv další 
pocity, myšlenky, kritiku nebo hodnocení. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Začneme tím, že se studenty seznámíme zábavným 

způsobem. Příklad: 

1. Uspořádejte skupinu do kruhu. 
2. Vyslovte své jméno odpovídajícím gestem a 

hlasovým vyjádřením. Např. Samuel by mohl 
být signalizován třemi údery a prolomením 
v hlase. 

3. Celá skupina bude následovat váš příklad. 
Účastníci se musí pokusit zkopírovat způsob, 
jakým jste řekli své jméno, včetně fyzického 
pohybu. 

4. Tak pokračujte, dokud všichni účastníci kruhu 
nepředstaví své jméno. 
 

(K dispozici je spousta aktivit, doporučujeme, abyste 

zadali divadelní hry se jmény do vyhledávače Google.) 

Poté se skupinou pokračujte v zahřívání těla, přičemž 

věnujte čas obličeji, jazyku, rtům a krku. Příklad: 

Obličej: srolování jazyka, kousání rtů, protahování 

obličeje, masáž. 

Tělo: jóga, protahování, tleskání. 

Pak pokračujeme s hlasovým zahříváním. Nezapomeňte 
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začlenit zvuky, které jsou zvláště obtížné v jazyce, který 

vyučujete: 

Příklad: jazykové kleště. Lektor umožňuje studentům 

opakovat, smát se, zpívat a experimentovat s těmi zvuky, 

se kterými mají problém nebo se jim zdají být zvláštní. 

Dále následuje řada improvizací, vyprávěcí hry a 

zmrazovací aktivity. Lektor vede aktivity k závěrečné 

diskuzi o cvičeních a sdílení nápadů. Lekce končí jógovou 

relaxací.  

Pro více cvičení a her doporučujeme tyto odkazy:  

https://www.stagemilk.com/acting-games/ 

http://improvencyclopedia.org 
 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Po lekci se studenti mohou cítit sebevědomější při mluvení 

a interakci s ostatními v cizím jazyce a mají k dispozici 

některé pomůcky a nástroje pro práci na zlepšení jejich 

výslovnosti. 

SILNÉ STRÁNKY Typické vyučovací lekce nabízí strnulou práci se studenty, 

kteří mohou jazyk používat buď dobře, nebo špatně, jiná 

možnost zde není. Divadelní dílna Lingua+ povzbuzuje 

studenty k tomu, aby přijali svá selhání a omyly, a 

komunikovali jakýmkoliv způsobem – ať už je to správně 

nebo špatně. 

Během činností vystupují ze své komfortní zóny, když jim 

chybí slova, zkrátka použití své ruce a tělo, improvizují a 

učí se právě tím, co dělají. 

MOTIVACE STUDENTŮ Tento přístup nabízí alternativu ke klasickým konvenčním 
přístupům ke studiu ve třídě. Je to skvělý způsob, jak 
probudit u studentů všechny smysly a získat pozornost, 
která se při dlouhém sezení může u některých studentů 
oslabovat. VM vede studenty k tomu, aby byli aktivní a 
nebáli se konverzace. 

Jedná se o skvělý způsob, jak se pobavit, uvolnit a 
zapomenout, jak ohromující může být pocit, že jsou v cizí 
zemi. VM se snaží do lekcí integrovat novou kulturu, 
prostředí, počasí, zvyky a jazyk. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Divadlo je vždy mezikulturní, neboť v něm samotném 

existují všechny kultury (kultura účastníků) i samotná 

kultura. . 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Theatre Lingua Workshop 

https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8 

https://www.stagemilk.com/acting-games/
http://improvencyclopedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=S3_HOpzkdP8


 

27 
 

www.linguaplusproject.eu 

VYUŽITÍ IT V JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 

DIGITÁLNÍ VYPRÁVĚNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Guðný S. Ólafsdóttir 

Cílová skupina 
Studenti nové generace – dospělí migranti s různou úrovní 
znalostí druhého jazyka, kteří jsou otevřeni novým 
metodám ve výuce jazyků a mají základní digitální 
dovednosti a počítačovou gramotnost. 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Potřeba vice příležitostí (nejen vzdělávání na základě 
tištěných publikací), naučení se druhému jazyku a využití 
moderních technologií při učení. Potřeby studentů se 
různí, za využití technologií můžeme tyto rozdíly ve 
skupině vymazat.   

Každý lektor, který vyučuje různorodou skupinu studentů, 
čelí řadě výzev. Musí brát na zřetel dosavadní znalosti 
každého studenta a přizpůsobit výuku těmto znalostem. 
Využití IT jako způsobu výuky usnadňuje tento proces a 
uspokojení individuálních potřeb, kdy každý student může 
pracovat svým vlastním tempem. 

Lektor musí být dobře seznámen s využívanými programy 
a musí být schopný poskytnout technické poradenství pro 
studenty během celého učebního procesu. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Jedná se o vzdělávací metodu, která kombinuje online 
digitální média s tradičními metodami ve třídě. Vyžaduje 
fyzickou přítomnost jak učitele, tak studenta, s možnostmi 
přizpůsobení času, místa, průběhu i tempa. Studenti tak 
stále navštěvují školu za přítomnosti lektora, praktická 
výuka tváří v tvář je kombinována s počítačem 
zprostředkovanými aktivitami. V dnešní digitální době 
nabízí toto kombinované učení využívaný přístup nejen 
vzdělávacím institucím, ale i podnikovým organizacím. 
 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Sebe-zhodnocení před a po, zpětná vazba od studentů. 

Lektor posoudí pokrok v osvojování si jazyka tím, že po 
celou dobu procesu věnuje pozornost používání slovní 
zásoby a gramatiky. Výsledek ukazuje pokrok v používání 
digitálních nástrojů.  

VM8 
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VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Studenti natočí video (digitální vypravování) o vybraných 
tématech na základě vlastních zájmů. Každý postupuje 
podle pokynů lektora. 

- Lektor představí projekt a popíše studentům 
pracovní proces. 

- Studenti si zvolí téma svého videa. Může se 
týkat jejich vlastních zájmů, kultury, tradicí, 
představení jejich země nebo prostředí, ve 
kterém žijí nyní. 

- Studenti si poté vyberou minimálně 10 fotografií 
(nebo videí), případně dohledají obrázky na 
internetu (nutné věnovat pozornost 
uživatelským právům) a použijí je k vytvoření 
videa. 

- Studenti napíší krátký text ke každému 
obrázku, ty použije jako titulky. Text musí být 
v celých větách a musí obsahovat alespoň tři 
podstatná jména, dvě slovesa a jedno přídavné 
jméno. 

- Vytvořené titulky by měly být jak v prvním 
jazyce studenta, tak ve druhém jazyce. 

- Student k videu přečte titulky ve druhém jazyce 
(voiceover). 

- Video by mělo být vytvořeno v jednom z volně 
stažitelných online programů: Wevideo, 
Animoto, VSDC, Movie Maker, iMovie… 
jakýkoliv program, který bude lektorovi i 
studentům vyhovovat nejvíce.  

- Video by mělo být 2 – 4 minuty dlouhé. 
- Studenti na konci svého projektu představí ve 

druhém jazyce své video ostatním studentům a 
lektorovi. 

- Následuje diskuze po každém představeném 
videu. 

 

Studenti by měli mít alespoň základní znalost druhého 

jazyka a základní počítačovou gramotnost a nebát se 

využít tyto dovednosti pro výuku jazyků. 

Místo výuky by mělo disponovat počítačovým vybavením 

a internetovým připojením.  

Projekt digitální vypravování probíhá v 9 hodinovém kurzu. 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Lepší komunikační dovednosti, výslovnost, mluvení, 
psaní, poslech, čtení, slovní zásoba a gramatika. 

Znalosti při používání digitální nástrojů ve výuce druhého 
jazyka. 

Digitální gramotnost. 

Otevřenost vůči různorodosti přístupů. 



 

29 
 

www.linguaplusproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY Různé metody učení, vhodné pro více studentů, 
individuální přístup, podpora komunikačních dovedností 
studentů, kreativita, spolupráce a kritické myšlení, studenti 
si osvojují větší množství slovní zásoby v krátkém čase. 

MOTIVACE STUDENTŮ Digitální vypravování poskytuje studentům interaktivní 
prostředí pro spolupráci.  

Multimediální přístup podporuje zpětnou vazbu a dává 
studentům pocit, že to, co vytváří, je založené na jejich 
volbě a vlastní zkušenosti, je to smysluplné a účelné a 
konečném výsledku to pozorovatelně přináší lepší studijní 
výsledky. 

 MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Digitální vypravování založené na individuálním výběru 

každého studenta, stejně jako použití prvního jazyka 

každého studenta, vnáší do třídy rozmanitost kultur. To 

povzbuzuje k tomu, aby se tato rozmanitost stala součástí  

každodenního života. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Using IT in Language Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&t=13s 

Volně stažitelné programy pro editaci videa: 

 Wevideo https://www.wevideo.com/ 

 Animoto https://animoto.com/projects 

 VSDC http://www.videosoftdev.com/ 

Přenos fotografií z mobilního telefonu do počítače: 

 Google Drive https://www.google.com/drive/ 

Editace zvuku videa: 

 Audacity https://www.audacityteam.org/ 

Publikování videa: 

 Youtube https://www.youtube.com/ 

Digitální vypravování:  
http://artescommunity.eu/storytelling/  

(Erasmus + project T&D stories) 

https://www.youtube.com/watch?v=c-IJfojesik&t=13s
https://www.wevideo.com/
https://animoto.com/projects
http://www.videosoftdev.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/
http://artescommunity.eu/storytelling/
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STUDIUM JAZYKA NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH 

ZKUŠENOSTÍ RODIČŮ - MIGRANTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor  Univerzita Florencie, Katedra pedagogiky a psychologie ve 
spolupráci s Dr. Sarou  Scudero 

Cílová skupina  
Migrující rodiče, pocházející z různých geografických 
oblastí a s nízkou gramotností.   

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Kurz gramotnosti povede ke studiu základní úrovně 
hostitelského jazyka, která umožňuje migrantům, kteří 
nemluví jazykem hostitelské země, aby porozuměli a 
vyjádřili se v souvislostech každodenního života, jako např.: 
doprovázet děti do školních zařízení, interakce s jejich 
učiteli, podpora dětí při domácích úkolech, návštěva 
zdravotnických zařízení, možnost autonomního přístupu 
k místním službám. 
Znalost jazyka hostitelské země dále pomáhá: 

- Při hledání zaměstnání. 
- Navrácení pocitu nezávislosti a autonomie. 
- Vytváření nových kontaktů a socializace. 

 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Výuka druhého jazyka se orientuje na realitu mimo třídu a 
na řešení problému znovuzískání soběstačnosti. 
Použité metody jsou: 
 
UČENÍ KONÁNÍM: učení se skrze plnění úkolů a účastnění 
se různých akcí. Cíle učení jsou konfigurovány ve formě 
„vědět jak“, spíše, než „vědět co“. V praxi se tímto 
způsobem student dozví, jak osvojené znalosti využít. 
KOOPERATIVNÍ UČENÍ: Kooperativní učení je vzdělávací 
metodou, která spočívá ve spolupráci studentů, kteří sdílejí 
své znalosti a dovednosti ve skupině. Učení ve skupině je 
velmi účinné při zlepšování sociálně relačních procesů. 
Studenti nabývají na sebevědomí tím, že se stávají aktivní 
součástí procesu učení a spolupracují na dosažení 
společného cíle. 
 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Při hodnocení výuky se zaměřujeme nejen na jazykový 
obsah, i když zůstává klíčovou součástí, ale taky na 
praktické dovednosti a schopnosti, které si studenti osvojili 
v průběhu lekcí.  
Úkolem lektora v této části je povzbudit osvojené znalosti, 
zdůraznit kritické body a nalézt přístupy a techniky 
k překonání problémů s učením. 

VM9 
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Při hodnocení dosažených výsledků použije lektor aktivní 
techniku hraní rolí, která spočívá v simulaci chování a 
postojů obecně přijatých v reálném životě. Studenti budou 
mít role přiřazené lektorem a budou se chovat tak, jak by 
v dané situaci měli.  
Jakmile skončí fáze hraní rolí, učitel zahájí fázi 
sebehodnocení, která studenty přiměje, aby se zamysleli 
nad tím, co jim výuka dala. Řada přijde taky na 
konstruktivní analýzu chyb a oblastí pro zlepšení. 
 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Představení tématu prezentace reální situace, např.: 
- Komunikace s učiteli ve škole 

Prezentovaná reální situace napomáhá řešit následující 

témata: 

1. Školský systém 
2. Význam účasti rodičů na rodičovských 

schůzkách 
3. Jazyková norma, používaná ve formálních 

situacích 
Po představení tématu požádá lektor studenty, aby se 

podělili o své zkušenosti ze školských zařízení svých dětí 

(jak ve své rodné zemi, tak v zemi hostitelské). 

ŽÁDOST O SCHŮZKU S UČITELEM - Lektor přečte 

standardní formát dopisu, který vyzývá rodiče k dostavení 

se na schůzku s lektorem. Proběhne analýza textu a 

cvičení (pravdivé/nepravdivé, chronologické třídění vět, 

psaní odpovědi atd.). 

AKTIVITY - Zvláštní pozornost bude věnována vyučovaným 

předmětům a zaměstnancům škol, školskému 

vzdělávacímu systému a systému hodnocení. Třída je 

rozdělena do malých skupin, jejich úkolem je zdůraznit již 

získané znalosti (asi 15 minut). Následuje cvičení o nově 

naučených slovech. 

ROZHOVOR S UČITELEM - Studenti, seskupení do 

malých skupin, se situují do rolí „rozhovor s učitelem“ a 

budou se snažit využít získaných poznatků z lekcí. 

Následně každá skupina představí svůj dialog celé třídě – 

simuluje reálnou situaci. V tomto bodě lektor začne přidávat 

nepředvídané prvky, které mění plán rozhovoru. Lektor 

může například přidat komunikaci učitele školy, která se 

týká dítěte, které vyrušuje v hodinách, návrh školního výletu 

atd. 

FORMÁLNÍ /NEFORMÁLNÍ KOMUNIKACE - Lektor se 

studenty pracuje na osvojení si jazyka, který situace 

vyžaduje. 

Příklady: 

- Formální a neformální komunikace, a jak 
rozeznat, kterou jazykovou formu použít 
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- Pozdravy  
Po všech aktivitách následuje cvičení na procvičení všech 

tří oblastí: gramatiky, fonetiky a slovní zásoby. Cílem každé 

aktivity je také posílení dovedností při poslechu, čtení, 

psaní, mluvení. 

Kolektivní úvaha o získaných dovednostech je nedílnou 

součástí každé lekce a řídí se následujícími otázkami a 

úvahami: 1. Co jsem se dnes naučil? 2. Tato lekce byla 

užitečná, protože… 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Vzhledem k tomu, že znalost druhého jazyka je funkčním 

nástrojem procesu integrace v rámci místní komunity, cílem 

metody je ukázat fungování základních služeb, sítě 

sociálních služeb, služeb pro integraci celé rodiny do 

společnosti a vztahu mezi rodinou a školou. Znalost jazyka 

hostitelské země je také podmínkou pro vytvoření pocitu 

nezávislosti a autonomie a možnosti začít budovat vztahy a 

socializovat se. 

SILNÉ STRÁNKY Výuka je zaměřena na reální životní situace, kdy žáci 

používají druhý jazyk a snaží se jej využít k tomu, aby 

uplatnili své vlastní schopnosti, aby splnili své úkoly. Výuka 

posiluje dovednosti studentů a staví na individuálních 

schopnostech, které jsou využívány k životu a interakci 

v hostitelské zemi. Výuka je flexibilní, přizpůsobitelná 

potřebám různých skupin studentů. 

MOTIVACE STUDENTŮ Navržená metodika, učení se prostřednictvím plnění úkolů 
a kooperativní učení, jsou funkční pro udržení vysoké 
úrovně motivace ve vzdělávání.  
Studenti jsou motivováni potřebou zlepšit své vlastní 
sociální dovednosti. Je nezbytné umožnit studentům 
autonomní proces učení a propojit ho s každodenním 
životem. Tento přístup je motivující, protože vychází 
z přímé potřeby vědět, jak v místní společnosti komunikovat 
a pochopit bezprostřední souvislosti, s nimiž se migrující 
osoba v hostitelské zemi setkává. 
 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Mezikulturní aspekt je zajištěn přítomností rodičů z různých 

geografických oblastí, z nich každý nese svůj vlastní 

systém tradic a způsobů myšlení, jakožto i vlastní osobní 

zkušenosti.  

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Simulation of Real-Life Experiences of Migrant 
Parents 

https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U 

https://www.youtube.com/watch?v=e4b-MR0eS2U


 

33 
 

www.linguaplusproject.eu 

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ: UČÍM 

SE VE ŠKOLE I MIMO NI 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  UNIFI SCIFOPSI ve spolupráci s CPIA (Veřejná škola pro 

dospělé studenty) La Spezia 

Kontakt  gilda.esposito@unifi.it, uberto.scardino@cpiasp.com , 

andrea.mordacci@cpiasp.com, point@caritasdiocesana.it 

Cílová skupina  Migranti a uprchlíci přicházející do hostitelské země. 

Max. 20 žadatelů o azyl a uprchlíků, ubytovaných 
v přijímacích střediscích. Jejich pozadí je obecně 
charakterizováno: 

- Nízkou úrovní gramotnosti a základního 
vzdělání 

- Posttraumatickou stresovou poruchou 
způsobenou migrační cestou 

- Fází dezorientace, protože očekávaná snová 
situace na konci nebezpečné cesty neodpovídá 
jejich představám 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Jak jasně vyplývá ze studie IO2 Lingua+, jazykové 

vzdělávání hostitelského jazyka nemůže být pouze o 

gramatice a slovní zásobě, mělo by spíše posilovat 

postavení příchozích při rozpoznávání vlastních 

schopností a možností. Mělo by postavit most mezi 

minulostí, současností a budoucností v osobním i 

profesním životě migranta. Vzdělávací prostředí v této 

metodě je proto rozšířeno taky mimo jazykovou školu 

nebo přijímací středisko, na celé místní území – a na 

vzdělávací úložiště webu 2.0.: toto otevřené a flexibilní 

prostředí se zároveň stává místem učení, kde se získané 

dovednosti studentů okamžitě zkouší a zavádí do praxe. 

Metoda propojuje učení s praxí: jelikož žadatelé o azyl 

nejen utíkají před válkami a hladomorem, ale zároveň 

přichází do Evropy za hledáním lepších příležitostí pro 

život prostřednictvím vzdělávání a práce. Metoda se 

zaměřuje na lepší porozumění studenta v oblasti místních 

produktů, oblastí služeb a nového území (související 

slovní zásoba).  
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METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

VM se formovala po analýze vzdělávacích potřeb studentů 
– žadatel o azyl. Metoda vychází z dříve realizovaných 
zkušeností a vychází z předpokladu, že učení v dospělosti 
musí přinést smysluplné výsledky – nejen pro práci 
v kurzech a ve škole, ale i mimo vzdělávací zařízení. 

Téma výuky musí splňovat podmínku užitečnosti a měla 
by ukazovat, že výuka druhého jazyka a kultury nejsou jen 
povinností, kterou je potřeba splnit, ale konkrétní cestou 
k osobnímu růstu a budování dovedností. 

Výuka probíhá jak v prostředí třídy, tak mimo ni, 
prostřednictvím řízených návštěv a setkávání se: 

Sektorem služeb (další vzdělávací zařízení, sociální 
služby, zdravotní systém, charita / nevládní organizace 
atd.) 

Svět práce (podniky, obchody, obchodní centra atd.) 

Web 2.0.   

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Hodnocení znalostí bude formální a souhrnné povahy 
prostřednictvím průběžné zpětné vazby (strukturované 
nebo ne) studentů. Vzhledem k tomu, že úroveň znalosti 
druhého jazyka může být velmi nízká, bude část 
konverzace vedená v angličtině či jiném jazyce. To je 
možné, jelikož lektor je / působí také jako interkulturní 
mediátor. 

Nástroje: 

Vstupní testy k ověření vstupních znalostí. 

Zkouška z učeného jazyka na úrovni A2. 

Učitelský deník pro systematické a průběžné sledování 
činností studentů. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Obsah: 

Jazyk a kultura 

Základy práva (práva a povinnosti občanů) 

Trh práce 

Vlastní životní projekt 

Výukový blok je rozdělen do čtyř fází: 

1) Mýty a realita prostředí, na kterém žiji (3 
hodiny): co vím, o prostředí kolem mě. 
Součástí bloku je dotazník ověřující počáteční 
znalosti, studenti jej vyplní první den. Většina 
aktivit probíhá ve třídě prostřednictvím 
participativní výuky (brainstorming, 
seznamovací aktivity atd.) 

2) Práva a povinnosti občanů - základy práva a 
dostupné služby (15 hodin): součástí tohoto 
bloku jsou 2 exkurze. Pokryty budou minimálně 
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4 služby, včetně: sociálního zařízení, 
vzdělávacího zařízení pro děti, školy, 
zdravotnické služby, nemocnice, policejní 
stanice atd. Blok uzavírá 3 hodiny práce ve 
třídě na digitální platformě. 

3) Trh práce – můj kariérní cíl a cesta, jak ho 
dosáhnout (15 hodin): tento blok nabízí 3 
hodiny práce ve třídě v oblasti řízení kariéry, 
měkkých dovedností a exkurze: úřad práce, 
akreditované vzdělávací agentury, atd. 

4) Budování představy o právech a povinnostech 
občanů a závěrečné hodnocení (5 hodin). 

 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Očekávané výsledky: 

Studenti si osvojí a upevní své znalosti o užívání jazyka, 

včetně znalostí o místních službách a trhu práce. 

Studenti si osvojí znalosti o možnostech vzdělávání a 

kariérního růstu. 

SILNÉ STRÁNKY Ve výukových blocích je aplikován teoretický i praktický 

přístup „učení se děláním“ a pohybováním se v praxi 

(terénu). Nicméně, na rozdíl od neformální cesty učení, je 

pedagogický záměr v metodě jasný a explicitní: studenti, 

vždy vedeni lektorem, který je zároveň také interkulturním 

mediátorem, jsou doprovázení jedním nebo více externími 

odborníky z praxe, kteří rozvíjí jejich znalosti a dovednosti 

s praktickým fungováním v nové společnosti. 

MOTIVACE STUDENTŮ Lektor by měl ve třídě fungovat jako prostředník a 
pomáhat studentům k tomu, aby se sami cítili být 
protagonisty vzdělávací zkušenosti, což je posíleno 
zapojením místních aktérů z oblasti služeb atd.  
 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Mezi cíle metody patří porovnání trhu práce a služeb 
v hostitelské komunitě a zemi původu migrantů: lektor 
klade důraz na místní charakteristiku, zároveň ale 
studentům pomáhá najít společné rysy s jejich systémem.  
 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Open Learning Environment: I Learn Inside and 
Outside the School 

https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII 

https://www.youtube.com/watch?v=7ssZ3vAnuII
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JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

UMĚNÍ A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  UNIFI SCIFOPSI ve spolupráci s CPIA (Veřejná škola pro 

dospělé studenty) La Spezia 

Kontakt  gilda.esposito@unifi.it, uberto.scardino@cpiasp.com 

Cílová skupina  Migranti a uprchlíci přicházející do hostitelské země. 

Max. 20 žadatelů o azyl a uprchlíků, ubytovaných 
v přijímacích střediscích. Jejich pozadí je obecně 
charakterizováno: 

- Nízkou úrovní gramotnosti a základního 
vzdělání 

- Posttraumatickou stresovou poruchou 
způsobenou migrační cestou 

- fází dezorientace, protože očekávaná snová 
situace na konci nebezpečné cesty neodpovídá 
jejich představám 

 

Každý student s sebou přináší bohatství kulturního dědictví 

naprosto neznámého v hostitelské zemi, v jeho hmotných i 

nehmotných formách: jedná se hlavně o vlastní mateřský 

jazyk a vyprávění vlastních příběhů. 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Jak jasně vyplývá z Lingua+ studie IO2, výuka cizího 

jazyka nemůže být pouze o gramatice a slovní zásobě, 

měla by umožnit migrantům rozpoznat vlastní kapacity a 

možnosti. Jinými slovy, měla by představovat nástroj pro 

vyjádření vlastních pocitů a hodnot, a to i ve společnosti, 

která může být pouze dočasnou. Mnoho evropských zemí 

čelí narůstající vlně rasismu a nesnášenlivosti, která je 

způsobena především hospodářskou krizí, která začala 

v roce 2008, ale také nedostatkem úrodné půdy pro 

vzájemné poznání se a kulturní rozvoj.  Z tohoto důvodu 

máme v této metodě v úmyslu vytvořit „kulturní prostor“ 

pro poznání kultur a tradic migrantů a pro ocenění rozdílů / 

společných rysů s kulturou a tradicemi hostitelské 

komunity. 

Kulturní dědictví je skupina zdrojů zděděných z minulosti, 
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které lidé bez ohledu na vlastnictví identifikují za své, a 

jeho vyjádření je závislé na neustále vyvíjejících se 

hodnotách, přesvědčení a znalostí. Zahrnuje všechny 

aspekty životního prostředí vyplývající z interakce mezi 

lidmi a místy v čase. Jazykové vzdělávání se pak v tomto 

případě stává nástrojem, který umožňuje lidem z různých 

koutů světa komunikovat prostřednictvím jazyka umění, 

jako je hudba, malba, divadlo, tanec, fotografie apod. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Tato VM představuje využití metodiky Erasmus Plus KA3 
META (www.meta-project.eu). Dle ní učení 
prostřednictvím umění otevírá mnoho příležitostí. 

Odborníci v oblasti vzdělávání by si měli být vědomi toho, 
že všichni migranti mají svá nadání a možnosti, které lze 
zjistit oceněním jejich kulturního zázemí. Znalosti o svém 
kulturním zázemí (taky prostřednictvím historie) každého 
člověka umožňují soustředit se na jeho vlastní 
charakteristiky v neustálém a otevřeném dialogu 
s ostatními. 

Ocenění kulturního zázemí migrantů zlepšuje jejich 
otevřenost k místním kulturním institucím a podporuje 
lepší porozumění a smysl pro kulturní rozdíly v komunitě. 

Migranti jsou na jedné straně žádáni, aby mluvili o svých 
vlastních tradicích a kultuře, na druhou stranu jsou 
doprovázeni na místní kulturní akce a události. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Ověření a hodnocení – hlavní nástroje: 

Vstupní test k ověření předchozích znalostí 

Účast na individuální a kolektivní projektoví práci 
s využitím konkrétního uměleckého jazyka. Očekáváme, 
že všechny projektové práce budou představeny na 
vyhrazené akci 

Jazyková zkouška na úrovni A2 

Závěrečný test ověřující získané dovednosti 

Učitelský deník pro systematické a průběžné sledování 
činností studentů 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Obsah: 

Hostitelský jazyk a kultura 

Kulturní dědictví 

Přírodní dědictví 

Umění: hudba, výtvarné umění atd. 

Vlastní životní projekt 

Život v místní komunitě 

Výukové lekce jsou rozděleny do 4 bloků: 
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1) Společenství a kulturní dědictví (6 hodin): blok 
je veden za využití mobilních telefonů, tabletů a 
PC za účelem brainstormingu o tradicích a 
kulturách studentů. Zvláštní pozornost je 
věnována mateřským jazykům studentů. 

2) Rozmanité město: mix kulturních dědictví (12 
hodin): tento blok obsahuje 2,5 hodinovou 
návštěvu města (terénní výuka). Témata: 
místní gastronomie, přírodní dědictví, hudba 
jako energie, umění města a muzea.  

3) Lidé, komunita a solidarita (10 hodin): 1 hodina 
prezentace tématu, 3 terénní návštěvy 
(solidární projekty území), témata: postižení, 
duševní nemoci, extrémní chudoba, násilí na 
ženách, péče o děti a starší osoby apod., 2 
hodiny návštěvy dobrovolníků 
z dobrovolnických organizací ve třídě, 1 hodina 
závěrečného shrnutí. 

4) Zpracování mapy práva a povinností občanů a 
sebehodnocení (5 hodin) 
 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Očekávané výsledky: 

Na konci kurzu by studenti měli mít znalosti a dovednosti 

související s užíváním jazyka, ale také obecné povědomí 

o kultuře a přírodním bohatství území. 

SILNÉ STRÁNKY Tato VM využívá metodiky META (viz výše), která 

ukazuje, že didaktika založená na umění má pozitivní 

dopad na studium.  

Zároveň se jedná o zábavné činnosti, které otevírají dveře 

k vzájemnému respektu s místní komunitou. 

MOTIVACE STUDENTŮ V této VM je motivace striktně spjata se sebevědomím a 
zdravým uvědoměním si vlastní identity: studenti jsou 
motivováni k vyjádření své vlastní kultury a tradic, aby 
lépe poznali a pochopili tradice a kulturu země hostitelské. 
Všechny formy umění jsou považovány za univerzální 
lidský jazyk a apelují na kognitivní i emocionální učení, 
což v průběhu času činí zkušenost úplnější a udržitelnější. 
 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Cílem VM je ocenit všechna hmotná i nehmotná kulturní 
dědictví všech lidských bytostí, bez ohledu na to, odkud 
pocházejí. Mezikulturní aspekt je ve směsi různých 
zkušeností a znalostí, vyjádřený ve všech formách umění. 
 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Language Learning through Arts and Cultural 
Heritage 

https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=EjyTvpPqkyw&feature=youtu.be
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VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ PŘI STUDIU JAZYKA 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  Bryndís Arnardóttir 

Kontakt  billaa@simnet.is 

Cílová skupina  
Dospělí migranti 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Využití výuky druhého jazyka ke zlepšení kulturní 
gramotnosti, s cílem lepšího přizpůsobení se novému 
kulturnímu prostředí.  

Nedostatek sebevědomí a úzkost migrantů. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Vizuální myšlení se používá k řešení výzev a k dosažení 
předem definovaných výsledků učení. Vizuální učení 
pomáhá studentům snadno pochopit koncepty tím, že 
stimuluje představivost a ovlivňuje jejich kognitivní 
schopnosti. Využití obrázků je jednoduchým a efektivním 
způsobem, jak zajistit, aby byly získané informace uloženy 
do dlouhodobé paměti. 

Vzdělávací prostředí je důležité a musí být organizováno 
speciálně pro podporu potřeb dospělých studentů 
s různým kulturním zázemím. 

Instrukce musí být prezentovány vhodným způsobem pro 
dospělé studenty. V případě praktických a teoretických 
předmětů jsou využívány různé metody integrace 
předmětů, se zaměřením na předchozí znalosti studentů. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Získání zkušeností s vizuálním myšlením jako užitečným 

nástrojem pro výuku druhého jazyka (slovní zásoba), 

budování identity (sebereflexe a sebeuvědomění) a 

přizpůsobivost (kulturní gramotnost). 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Činnosti jsou založeny hlavně na procesu, nikoliv na 
samotném produktu/výsledku práce. Studenti by měli mít 
alespoň základní znalosti jazyka, aby dokázali hovořit o 
každodenním životě. 
 
Hlavní činností je vytvoření časové osy, a to na základě 
vlastních životních zkušeností, hodnost a přesvědčení, a 
rozšířit slovní zásobu na základě vlastního osobního 
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příběhu. Dostatek prostoru je věnován sebereflexi a 
výběru materiálů (obrázky, barvy, textury atd.), které 
pomáhají vyjádřit symbolický význam časové osy. 
 
Na konci lekce každý student prezentuje svou časovou 
osu v osvojovaném jazyce. Studenti jsou zároveň vyzváni, 
aby identifikovali nová slova, která by se chtěli naučit 
v souvislosti s časovou osou. Lektor tím napomáhá 
k rozšíření slovní zásoby studentů.  
 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Rozšíření slovní zásoby: metoda vizuálního myšlení 
pomáhá studentům zapamatovat si, pochopit a udržet si 
význam nově naučených slov. 
 
Podpora kritického myšlení. 
 
Zlepšení kulturní gramotnosti a usnadnění sebereflexe, 
díky interaktivním aktivitám ve třídě. Lepší porozumění 
kultuře hostitelské společnosti a okolní rozmanitosti. 
Zlepšení komunikačních dovedností. 

SILNÉ STRÁNKY 
Vizuální myšlení je styl učení, jehož prostřednictvím 
student porozumí a uchovává informace lépe, jelikož slova 
a pojmy jsou spojeny s obrazy. 

Důraz je kladen na kulturní bohatství a hodnotu tvořivosti 
ve vzdělávání dospělých. 

Vzdělávací aktivity jsou založeny na potřebách studentů a 
jejich předchozích znalostech, čímž se zvyšuje jejich 
motivace. 

Studenti mají možnost vyjádřit se slovně i vizuálně. 

MOTIVACE STUDENTŮ Organizace lekcí je nakloněna různým druhům skupin. 
Pozornost je vždy věnována výzvám sociálním, 
emocionálním i vzdělávacím. Strategie výuky ej založena 
na individuálním i kooperativním učení. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Tato VM se zabývá různými kulturními kontexty. Nabízí 
studentům i lektorům příležitost a schopnost komunikovat 
v různých kulturních kontextech. Aktivity využívají vizuální 
aspekty různých kultur, přičemž jsou diskutovány a 
zdůrazňovány jak jejich podobnosti, tak rozdíly.  
 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Visual Thinking in Second Language Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=PZft8ajGi1Q
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ZVUKY, PÍSNĚ, PŘÍRODA A JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  Teresa Dello Monaco -  The Mosaic Art Sound 

Kontakt  info@mosaicartsound.com 

Cílová skupina  
Aktivity v této VM jsou určeny dospělým migrantům a 
uprchlíkům v bodě, kdy začínají žít v nové zemi a potřebují 
jazykovou výuku včetně sociálně-kulturní adaptace, nebo 
migrantům a uprchlíkům, kteří se v zemi hostující 
společnosti již usadili. VM je vhodná taky pro celé rodiny – 
děti a mládež se výuky mohou účastnit se svými rodiči. 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Lektoři mnohdy čelí výzvě překonat statické lekce, 

založené na výuce ve stylu přednášek – směrem k výuce, 

která klade důraz na komunikaci založené na ocenění 

umění a přírody. Lektoři musí předávat jazykové znalosti 

v rámci dynamického scénáře aktivit, což se liší od 

typických scénářů lekcí zaměřených na učitele.  

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Metodika této VM je založena na testovaných metodách: 

Přirozená metoda, jejímž cílem je podporovat osvojování 
si jazyka zdůrazňováním komunikace, se sníženým 
důrazem na studium gramatiky. V přirozeném přístupu 
nejsou jazykové znalosti vynucené, naopak je zde prostor 
pro spontánní učení. 

Výuka dle Dogmatu 95 (DOGME ELT) je komunikativním 
přístupem k výuce jazyka, podporující studium bez 
učebnic a zaměřuje se spíše na konverzaci mezi studenty 
a lektory. 

TPR Storytelling (výuka dovedností prostřednictvím čtení 

a vyprávění) je metoda, díky které je pro studenty cílový 

jazyk více srozumitelný, přičemž dochází k přirozenému 

osvojení si velkého množství slovní zásoby.  

Metodika se dále opírá o umělecké aktivity (hudba, 

literatura, výtvarné umění). Podle Gardnerovy teorie 

vícenásobné inteligence v sobě umění nese odlišné 

způsoby myšlení. Gardner naznačuje, že integrace umění 

do výuky zvyšuje výkon studentů. Studium uměleckých děl 

a provádění uměleckých aktivit má za následek růst 
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sebeovládání, řešení konfliktů, spolupráce, empatie a 

sociální tolerance.  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Hodnocení je dvojí: jak studentů, tak lektorů. 

 

Studenti hodnotí především své jazykové dovednosti a 

sociokulturní adaptační dovednosti. 

 

Lektoři uvažují o svém profesním a osobním růstu.  

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Aktivity mohou probíhat mimo prostředí učebny, kurz 

umožňuje skupině studium v místním prostředí, jako je 

např. park, les, moře nebo hory. Večerní táborák by mohl 

být skvělým doplněním. Samozřejmě mohou probíhat taky 

uvnitř učebny.  

Zaměření venkovních aktivit: 

Pozorování flóry a fauny a poslech ptačích zvuků, 

získávání znalostí o hostitelské zemi z hlediska 

charakteristik jejího přirozeného prostředí. 

Tvoření malých skupin z nalezených objektů – např. 

vytvoření kresby (listy, květy, kameny atd.). 

Poslech lidových písní, zpívaných studenty nebo jejich 

přehrávání přes chytré telefony. 

Možnost recitace krátkých básní a příběhů v rodném 

jazyce studentů – každý student je dopředu lektorem 

informován, aby přinesl typickou báseň/píseň/příběh 

z jeho země původu. Poté se účastníci snaží ostatním 

vysvětlit jejich obsah. Studenti mohou přinést taky hudební 

nástroje.  

Lektor v procesu předává jazykové znalosti hostitelské 

země. 

Aktivity ve třídě: 

Lektor představí přírodní krajinu, flóru a faunu hostitelské 

země za podpory obrázků z internetu, zároveň vyzve 

studenty, aby vyhledali a prezentovali třídě obrázky 

přírody své země původu (internet). 

Studenti jsou dopředu informováni, aby si připravili útržky 

písní, básní, příběhů ze své země původu. Aktivity 

pokračují stejně, jako ve venkovním prostoru. 

Vzájemný poslech je hlavním úkolem studentů. 

Lektor v procesu předává jazykové znalosti hostitelské 

země. 

 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Rozšíření slovní zásoby jazyka hostitelské země, zároveň 

získání povědomí o jazycích migrantů pro všechny 

účastníky. 

Zvyšování povědomí o přírodním dědictví a kultuře 

hostitelské země, zvyšování povědomí o přírodním 

dědictví a kultuře z řad studentů migrantů. 

Zlepšení komunikačních dovedností. 

Posílení pocitu studentů, že jsou součástí komunity. 



 

43 
 

www.linguaplusproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY Přístup je založen na ověřených metodách výuky jazyků a 

efektivním zlepšování sociálního začleňování. 

MOTIVACE STUDENTŮ Studenti se učí jazyk velmi motivačním přístupem za 
využití umění a poznávání hostitelské země. Vlastní jazyk 
a kultura migrantů je přitom oceňována stejným 
způsobem, jako jazyk a kultura zem hostitelské. Inkluzivní 
přístup usnadňuje komunikaci a předávání znalostí. 
 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Sdílení jazyka i kultury všech účastníků. 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

 

 



 

44 
 

www.linguaplusproject.eu 

POSLECH: MOST MEZI JAZYKOVÝM 

VZDĚLÁVÁNÍM A KOMUNIACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  Teresa Dello Monaco -  The Mosaic Art Sound 

Kontakt  info@mosaicartsound.com 

Cílová skupina  
Dospělí migranti a uprchlíci v procesu zahájení života 
v nové zemi, s potřebou jazykové výuky a sociokulturní 
adaptace. 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Hlavní výzvou, v korespondenci s popisem projektu 

Lingua+, je poskytnout nově příchozím jazykové znalosti 

hostitelské země, a to prostřednictvím nástrojů, které 

studentům zároveň napomáhají začlenění do místní 

komunity. Skupina studentů, kterou tvoří migranti, 

žadatelé o azyl a uprchlíci, čelí těžké a složité cestě při 

adaptaci do nového sociokulturního prostředí. Tato 

adaptace by měla být praktikována pomocí výuky jazyka 

hostitelské země, za současného uznání jejich vlastního 

jazyka a kultury.  

Výzvou je vytvořit prostor pro výuku jazyka hostitelské 

země, ale zároveň taky prostor pro sdílení jazyků a kultury 

rodných zemí všech studentů. Výzvou je transformovat 

klasickou jazykovou lekci ve výuku, při které dochází 

k mezikulturní výměně a smysluplné interakci mezi 

studenty a lektory. Jazyková třída se stává prostorem, 

který pozitivně přispívá k lidské potřebě socializace, 

harmonie a pohody. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Metodika je založená na: 

- praktikách, při nichž je naslouchání rozšířeno 
o poslech sebe sama, poslech druhých a 
poslech hudby 

- hudbě jako participativním umění vyvinutém 
prostřednictvím poslechu a tvorby 

VM je určena jak pro studenty, které již mají určité znalosti 

jazyka hostitelské země, tak pro ty, kteří jazykem 

nehovoří. Aktivity mohou být také upraveny pro 

negramotné studenty. V posledním uvedeném případě 

musí lektor užít jako jazyk zprostředkování jiný jazyk 

(angličtinu, francouzštinu, španělštinu, pokud již nejsou 

VM14 
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cílovým jazykem), nebo se může rozhodnout pro podporu 

prostřednictvím služby Google překladače, případně se 

může spolehnout na gesta, jednotlivá slova a základní 

slovesa a výrazy. Lektor se soustředí na výrazy jazyka 

hostitelské země, stejně jako na rodný jazyk studentů, a 

seznamuje třídu s procesy učení podporovanými hudbou. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o emocionální odezvu na 

poslech/tvorby hudby, osvojenou slovní zásobu si studenti 

snadněji uchovají v paměti. 

Výzkum prokázal, že jazyk a hudba jsou velmi úzce 

kognitivně spojeny. Jentschke (2007) zjistil, že neurální 

koreláty syntaktického zpracování hudby a jazyka se silně 

překrývají.  

Velké pokroky byly učiněny v teorii osvojování si jazyka a 

akademická literatura oplývá pozitivními tvrzeními o 

účinnosti hudby jako prostředku pro výuku prvního a 

druhého jazyka. Dle výsledků hudba pozitivně podporuje 

identifikaci, představivost, sebevyjádření a 

sebeuvědomění, skupinovou komunikaci i soudržnost. 

Ukázalo se, že zapojení hudby do skupinových zkušeností 

podporuje důvěru a kooperaci, což je základem pro 

konstruktivní spolupráci a překonání překážek 

způsobených špatným vnímáním rozmanitosti. 

  

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Hodnocení je dvojí: jak studentů, tak lektorů. 

 

Studenti hodnotí především své jazykové dovednosti a 

sociokulturní adaptační dovednosti. 

 

Lektoři uvažují o svém profesním a osobním růstu. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Popis aktivity obsahuje základní činnosti, které lze rozšířit 

dle vlastních nápadů a kreativity lektorů. VM je tedy 

odrazovým můstkem pro další možná rozšíření.  

Metoda byla pilotována ve Velké Británii a vyučovaným 

jazykem byla angličtina. V jiných zemích může být 

angličtina použita jako jazyk zprostředkování, jestliže ji 

účastníci ovládají.  Níže uvedený popis nebere v úvahu 

skutečnost, že pilotování metody proběhlo ve Spojeném 

království – angličtinu můžeme vnímat jako jazyk 

zprostředkování.  

VM je rozdělena do tří bloků. První blok zahrnuje poslech 

hudby, druhý je založen na poslechu jiných osob, třetí blok 

je o poslechu a zpěvu.  

Blok 1 

Seznamovací aktivita s použitím jmen studentů: každý 

student řekne své jméno osobě sedící po jeho pravé ruce. 

Následně proběhne kolečko, kdy každý student představí 

osobu sedící vedle něj. To samé následně proběhne 
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s informací o zemi původu a rodném jazyku. Lektor 

v průběhu aktivity zapisuje jména studentů, jejich země a 

jazyk na tabuli. 

Lektor následně oznámí skupině, že budou společně 

poslouchat hudbu a vysvětlí, že po poslechu bude chtít 

slyšet od každého studenta jedno slovo, které v něm 

poslech hudby inicioval. Toto slovo by mělo zaznít v jejich 

rodném jazyce, ale taky v jazyce zprostředkování. Lektor 

zdůrazní studentům, že neexistuje dobrá ani špatná 

odpověď/varianta slova. Vše, co studenty při poslechu 

hudby napadne, je naprosto v pořádku.  

Lektor požádá studenty, aby se pohodlně posadili a 

zavřeli oči. Za pomoci kvalitního hudebního přehrávače 

přehraje hudbu. Po poslechu každý student vysloví slovo 

inspirované hudbou. Lektor zajistí, aby byla všechna slova 

jasná všem účastníkům taky v osvojovaném jazyce. 

Aktivita může pokračovat tak, že se společně studenti 

pokusí vytvořit za pomoci vyslovených slov větu nebo 

příběh. 

Poznámka: Hudební záznam by neměl být delší než 8-10 

minut. Doporučujeme využít instrumentální hudbu (bez 

zpěvu), zejména pokud metodu využíváte v hodině 

poprvé. Důležité je zvolit kvalitní hudbu. Mezi nejlepší 

volby patří hudba klasická, pro její schopnost vyvolat 

hluboké emocionální prožitky. 

Blok 2 

Lektor zahájí blok podrobným vysvětlením jednotlivých 

kroků. Studenti jsou rozděleni do menších skupinek o 

dvou členech. Každá dvojice si sedne společně. Lektor 

zahájí aktivitu tím, že vyzve osobu z každé dvojice, aby 

svému partnerovi řekla informace o sobě – ve svém 

rodném jazyce. Jeden z dvojice se stává posluchačem. 

Ten může své reakce vyjádřit pouze gesty, očním 

kontaktem a řečí těla – ne mluvením. „Mluvčí“ z této 

dvojice má 6 minut na to, aby o sobě sdělil všechny 

informace. Poté si role vymění. Není nutné, aby byly 

všechny projevy mluvčího posluchačem pochopeny (v 

případě, že rodný jazyk není společný, to ani nebude 

možné), zcela stačí, když posluchač pochytí pár slov. 

Lektor na konci vyzve páry, aby mu sdělili zachycená 

slova, a zapíše je na tabuli. 

Blok 3 

Skupina se pokusí najít píseň, kterou všichni znají. Může 

jít například o písničku od skupiny Beatles „Yellow 

Submarine“ nebo třeba všem známá melodie „Happy 

birthday“. Pokud se na jedné písni studenti neshodnou, 

lektor navrhne jednoduchou melodii, kterou všichni 
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účastníci zpívají vyslovením jedné samohlásky. V případě 

nalezení společné písně ji taky účastníci zpívají pouze 

vyslovováním jedné samohlásky.  

Slova napsaná v předchozích blocích na tabuli mohou 

nyní sloužit jako „text“ písně – účastníci je zpívají na 

zvolenou melodii. Jakmile si píseň studenti nacvičí 

společně, jsou rozděleni do dvou skupin. Skupina A je ve 

středu, skupina B kolem nich utvoří kruh. Skupina A 

následně zpívá vybraná slova na vybranou melodii a 

skupina B v kruhu improvizuje tím, že vytvoří jakýkoliv 

druh zvuku, který se jim líbí (př. tleskání, bubnování na 

těle) – a vytvoří tak doprovod k písni. Poté se skupiny 

prohodí (může proběhnout i opakovaně). 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Slovní zásoba je rozšiřována za pomocí hudby. 

Zlepšení komunikačních dovedností. 

Inkluze prostřednictvím sdílení vlastních jazyků a pocitů. 

SILNÉ STRÁNKY Silné stránky přístupu vzdělávací metody jsou využití 

hudby, zlepšení poslechových a komunikačních 

dovedností a vytvoření prostoru pro sdílení. 

MOTIVACE STUDENTŮ Studenti se zlepšují v komunikaci a jazykově se vzdělávají 
prostřednictvím motivující a poutavé síly umění. 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Slova a výrazy jsou sdíleny ve všech jazycích studentů.  

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: Listening – A Bridge to Language Learning and 
Communication 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to
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FOTOJAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  Kate Watson – Senior Projects Manager, PhotoVoice ve 
spolupráci s Teresou Dello Monaco, The Mosaic Art Sound 

Kontakt  info@mosaicartsound.com 

Cílová skupina  
Studenti angličtiny – migranti, uprchlíci, žadatelé o azyl, 
jakékoliv úrovně znalosti jazyka. 

POPIS VÝZVY PŘED NÁMI Hlavní výzvou je předat jazykové znalosti nejen využitím 

výukových metod, ale také vytvořením prostředí pro 

autentické sociální začleňování, při kterých jsou 

zdůrazněny hodnoty hostitelské společnosti. 

METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ 
TÉTO VÝZVY 

Jednoduše řečeno, fotografie je přístupným nástrojem pro 

komunikaci a sebevyjádření: lze ji rychle naučit. Migranti, 

uprchlíci a žadatelé o azyl mohou práci s digitálním 

fotoaparátem rychle zvládnout. Digitální fotografie zároveň 

poskytuje okamžité výsledky a nevyžaduje žádné formální 

školení pro to, aby se stala efektivním nástrojem pro 

komunikaci, schopnost pozorování a kreativitu. 

Metodika pracuje s malým podílem účastníků kurzu na 

lektora (max. 14 studentů). To z toho důvodu, aby byla 

zajištěna dynamika kurzu a aby byl každý student aktivním 

účastníkem a zároveň byla zajištěna ze strany lektora 

studijní podpora každého individuálního studenta. 

HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Hodnocení probíhá dvojí – jak ze strany lektorů, tak ze 

strany samotných studentů. Studenti hodnotí své  zlepšení 

v jazyce prostřednictvím vlastní zpětné vazby vedené 

lektorem, ve které budou reflektovat a posuzovat své 

pocity ze sociokulturních adaptačních dovedností a pocitů 

inkluze. 

VZDĚLÁVACÍ METODA V PRAXI – 
POPIS AKTIVIT 

Probíhá zapojení vizuálních aktivit, včetně praktických 
cvičení. Každý student má k dispozici fotoaparát.  
 
Aktivita 1 
Zaučení účastníků v používání fotoaparátu.  
Výuka základních kamerových dovedností, jako jsou: 

- různé aspekty expozice, včetně rychlosti závěrky, 

VM15 
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clony a ISO 
- fotografování z různých úhlů 
- přibližování 
- pohyb po objektu, fotografování z různých stran 
- experimenty s různým nastavením (poučení 

studentů o různých režimech expozice) 
 
Aktivita 2 
Foto dialogy pojednávající o identitě, kultuře a komunitě.  
Účastníci vytvářejí fotografie o své identitě, kultuře a o 
svém vztahu s komunitou. 
 
Aktivita 3 
Proces vyprávění prostřednictvím vytvořených digitálních 
obrazů je uveden do pohybu, veden lektorem, za 
současného osvojování si jazyka hostitelské země. 
 
Aktivita 4 
Zpětná vazba účastníků a zamyšlení se nad výsledky 
učení. 
 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI Pro studenty: 
Studenti se naučí pracovat s fotografií, za současného 
osvojování si cizího jazyka. 
Posílení dovednosti studentů komunikovat a kreativně 
vyjádřit své zkušenosti a perspektivy prostřednictvím 
fotografie. 
Zvýšení sebedůvěry, vlastních hodnot a snížení pocitu 
izolace. 
 
Pro lektory: 
Získání povědomí o využití fotografie jako metodiky pro 
jazykové vzdělávání, a to nejen pro dospělé migranty, 
uprchlíky a žadatele o azyl. 
 

SILNÉ STRÁNKY Zkoumání identity 

Studenti mohou okamžitě zapnout své fotoaparáty a dívat 
se na své autoportréty. Postupem času je možné sledovat, 
jak tvoří vizuální autobiografii. Tato sebe-reprezentace je o 
fantazii, idealizaci, experimentu, humoru a identitě. 
Fotografie není pouze odrazem vytvoření nové identity, 
ale je schopna zachytit její změnu.   

Sebevyjádření a tvorba záznamů 

Fotografie vytváření okamžité a trvalé záznamy. Mnozí 
z nás to dělají v každodenním životě: vytváříme pro sebe 
vzpomínky prostřednictvím fotografií, deníků, videí atd. 
V případě vykořenění z jednoho místa, domova, na druhé, 
je potřeba ukotvení vzpomínek ještě silnější. Vzniklé 
fotografie tak mohou být součástí nové historie a alb, které 
odrážejí nový život, nový začátek.  
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V době, kdy jsou životy migrantů definovány „oficiálními“ 
záznamy a dokumentací, poskytuje fotografie účastníkům 
způsob, jak vytvářet a kontrolovat své vlastní záznamy a 
vzpomínky. Při pohledu skrze objektiv, při rozhodování o 
tom, jak postavit to, co fotí – mohou studenti vědomě 
zachytit okamžiky v nekonečném procesu pozorování. 

Poznávání nových míst a nové kultury 

Fotoaparát lze také využít k rozšíření obzorů a 
prozkoumání nových míst a kultur. Ve VM Fotojazyk se 
studenti účastní fotografování a natáčení v místní 
komunitě – na ulici, v parku, místním trhu atd. 

Studenti jsou konfrontováni s tím, co je jim neznámé. 
Postoje, hodnoty, sociální kodexy a zvyky se mohou lišit 
od jejich vlastních zemí. Zachycováním věcí, které se jim 
zdají být podivné, se studenti mohou seznámit s tím, co je 
pro ně nové. 

Dialogy a konverzace 

Fotografie mohou usnadnit diskuzi vytvořením vzdálenosti 
mezi fotografem a předmětem konverzace. Fotograf může 
mluvit o předmětu, a to prostřednictvím média obrazu, 
mnohdy lépe než přímo. Tato depersonalizace může 
pomoci studentům, kteří by o věcech chtěli mluvit, ale je to 
pro ně obtížné. Díky diskuzi a dialogu umožňuje 
fotografování nejen učení, ale i poznávání světa kolem 
nás a sebe navzájem. Zapojení do fotografických projektů, 
prohlížení a mluvení o fotografiích ostatních umožňuje 
konverzaci o různých tématech, od rodiny po náboženství, 
od vztahů až ke snům. Při zkoumání a diskuzi o tom, co 
obraz na fotografii komunikuje a znamená, mají studenti 
možnosti vyjádřit a sdílet své názory a rozvíjet tak 
porozumění mezi sebou i novou komunitou.  

Vyprávění příběhů 

Fotoaparát je flexibilním nástrojem pro vynalézavost a 
kreativitu a může být použit pro vyprávění příběhů. 
Fotografie slouží k ilustraci příběhů v časopisech pro děti 
a dětských knihách a jsou referencí pro mnoho filmových 
tvůrců. Vytváření foto příběhů tak může být skvělým 
nástrojem pro budování důvěry, znovuobjevování nadějí 
nebo třeba různých kulturních norem a hodnot. 

Nástroj veřejné komunikace 

Veřejné mínění je občas nesympatické vůči migrantům / 
uprchlíkům / žadatelům o azyl. Média na tom mají 
obrovský podíl, jelikož o nově příchozích vytváří mýty, 
které přispívají k úzkosti místních obyvatel.  
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Fotografie mají moc, což znamená, že mají velký potenciál 
jako prostředek, jak jejich tvůrcům poskytnout veřejný hlas 
a stát se nástrojem veřejné osvěty a zvyšování povědomí 
o různých otázkách. Výstavy fotografií se mohou konat 
kdekoliv – v galeriích, učebnách, knihovnách, nákupních 
centrech, kinosálech atd. Projekty s fotografiemi by však 
měly vždy odpovídat potřebám a přáním studentů / 
účastníků, někteří z nich mohou upřednostňovat 
zachování své práce a svého soukromí. 

Když to shrneme, fotografii lze použít jako nástroj: 

- objevování a osvojení si jazyka hostitelské země 
- bavení se 
- znovuvytvoření a pohrávání si s identitou 
- prozkoumání a objevení nových míst 
- naučení se novým technickým a kreativním 

dovednostem 
- naučit se přemýšlet o obtížných otázkách 
- získat přátele 
- mluvit 
- vytvořit si nové vzpomínky. 

MOTIVACE STUDENTŮ Fotografování je obzvláště užitečným tvůrčím nástrojem 
pro nově příchozí s omezenou úrovní znalosti jazyka 
hostitelské země. Jazyk fotografií a obrázků nabízí 
možnosti komunikace bez použití slov. Migranti / uprchlíci 
/ žadatelé o azyl tak mohou vizuálně ukázat na věci kolem 
nich, o kterých si myslí, že jsou důležité, zajímavé, 
záhadné, nové, vzrušující – a být motivováni k tomu, aby 
se učili slovní zásobu a jazyk hostitelské země. 
 

MEZIKULTURNÍ ASPEKT 
AKTIVIT 

Cílem VM Fotojazyk je umožnit členům skupiny 
reprezentovat se a definovat a vymezit problémy, které je 
ovlivňují. Vytváření fotografií je využito k budování 
dovedností a důvěry účastníků, kteří reprezentují sebe a 
své kulturní hodnoty, a dokumentují své názory i myšlenky 
ostatním. Dochází k ocenění kultury každého účastníka. 
 

MULTIMEDIÁLNÍ 
PREZENTACE METODY 

Lingua+: PhotoVoice – Interview 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4ih1fz5to
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Následující přehled metod doplňuje inovativní metody Lingua+. Cílem přehledu je představit 

nejoblíbenější stávající výukové metody druhých jazyků, které mohou sloužit jako inspirace pro 

lektory k rozšiřování jejich výukových strategií při práci s migranty.  

Inovativní přístup Lingua+ zahrnuje taky několik následujících metod. 

 

1. SPOLEČENSKÉ 
JAZYKOVÉ UČENÍ 

(CLL) 
 

(Community Language Learning – CLL) – Metoda jazykového 

vzdělávání, při které studenti společně pracují na tom, v jakých 

aspektech jazyka by se chtěli zdokonalit. Metoda je založena na 

přístupu poradenství, ve kterém lektor působí jako poradce, zatímco 

student je vnímán jako klient a spolupracovník.  

CLL metoda zdůrazňuje smysl pro komunitu ve studijní skupině, 

podporuje interakci jako prostředek pro učení a považuje za prioritu 

pocity studentů a rozpoznávání výzev a problémů při osvojování si 

jazyka.  

Při metodě není využívána žádná učební osnova ani učebnice, kterou 

by studenti striktně následovali, naopak sami studenti určují obsah a 

směr lekce. Metoda zahrnuje zejména techniky překladu, přepisu a 

záznamu.  

 

2. CELKOVÁ 
FYZICKÁ ODEZVA 

(TPR) 

(Total Physical Response – TPR) – Metoda jazykového vzdělávání 
založená na koordinaci jazykového a fyzického pohybu. Při metodě 
TPR dávají lektoři instrukce týkající se pohybů těla studentům ve 
vyučovaném jazyce, a studenti na instrukce reagují pohybovými 
aktivitami. 
 

3. PŘIROZENÁ 
METODA 

Cílem metody je podpořit osvojení si přirozeného jazyka v prostředí 
třídy, je proto kladen důraz na komunikaci, více než na vědomé 
osvojování si gramatických pravidel a výslovné korekce chyb studentů. 
Rovněž se snaží o tom, aby bylo vzdělávací prostředí ve třídě co 
nejvíce bez stresu. V přirozeném přístupu není jazykový výstup 
vynucený, naopak dovoluje, aby se spontánně objevil až poté, co byli 
studenti vystaveni dostatečnému množství jazykových podnětů.  

Aktivity zahrnují TBL a CLIL aktivity, jako je naučení se nového 
předmětu v cílovém jazyce, dále činnosti zaměřené na personalizaci 
jazyka – studenti sdílí svou oblibou hudbu, hry atd. 

4. UČENÍ NA 

ZÁKLADĚ ÚKOLŮ 

(TBLT) 

(Task-based learning and teaching – TBL) – metoda se zaměřuje na 
užívání autentického jazyka a na to, aby studenti plnili smysluplné 
úkoly za pomoci cílového jazyka. Mezi tyto úkoly může patřit simulace 
návštěvy lékaře, vedení pohovoru nebo volání na zákaznický servis. 
Hodnocení je primárně založeno spíše na výsledku a splnění úkolu, 
než na přesnosti jazykových norem. Díky tomu je TBLT metoda 
obzvlášť populární pro rozvoj plynulosti cílového jazyka a důvěry 
studentů. 
 

NETRADIČNÍ METODY 

V JAZYKOVÉM 

VZDĚLÁVÁNÍ 
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5. INTEGROVANÁ 
VÝUKA PŘEDMĚTU 
A CIZÍHO JAZYKA 

(CLIL) 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) – přístup k učení 
obsahu prostřednictvím dalšího jazyka (cizího nebo druhého), tedy 
výuka zároveň jak nového předmětu, tak jazyka. Tento přístup byl 
Evropskou komisí označen za velmi přínosný a důležitý. 

6. UČENÍ NA 
ZÁKLADĚ 

OBSAHU(CBI) 
 

(Content-based instruction – CBI). Významný přístup v oblasti 
jazykového vzdělávání, jehož cílem je poskytnout studentům druhého 
jazyka výuku jak obsahu, tak jazyka (proto se také nazývá výuka jazyků 
na základě obsahu – CBI).  
Obsah slova změnil svůj význam ve výuce druhého jazyka. Obsah byl 
používán pro odkazování se na metody, gramatiku, překlady, slovní 
zásobu atd. V poslední době je obsah využíván jako samotný 
prostředek pro výuku druhého nebo cizího jazyka.  
 

7. DOGMATICKÉ 
JAZYKOVÉ UČENÍ 

(Dogme Language Learning). Metoda považována za obojí – 

metodologii i hnutí. Dogmatické jazykové učení je komunikativní přístup 

k výuce jazyků, který podporuje výuku bez učebnic a zaměřuje se spíše 

na konverzace a komunikaci mezi studenty a lektory. 

8. VYPRÁVĚNÍ 
PŘÍBĚHŮ - UČENÍ 

JAZYKA NA 
ZÁKLADĚ ČTENÍ A 
VYPRÁVĚNÍ - TPR 

(Storrytelling – TPR) – Metoda výuky cizích jazyků. TPR lekce využívají 
kombinaci čtení a vyprávění k osvojení si cizího jazyka studentů. 
Metoda funguje ve třech krocích: v prvním kroku se nové slovní 
struktury, které se studenti učí, vyučují pomocí kombinace překladu, 
gest, otázek, v kroku dva jsou tyto struktury užívány v mluveném 
příběhu třídy, v kroku tři jsou tyto stejné struktury sledovány ve třídě při 
čtení. Během těchto tří kroků lektor využívá techniky, které usnadní 
studentům orientaci v cílovém.  

9. TANDEMOVÁ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

Metoda jazykového vzdělávání založená na vzájemné jazykové 
výměně – ideálně mezi rodilým mluvčím a studentem. Při metodě se 
partneři setkávají ideálně osobně, případně se mohou učit 
prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiných médií, přičemž je kladen 
důraz na kulturní integraci jako součást jazyka. Studium je podpořeno 
různými způsoby, například prostřednictvím pracovních listů, učebnicí 
nebo jednoduše neformální konverzací.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

54 
 

 

 

 

 

10. PŘÍMÁ METODA 
VE VÝUCE 

(Direct method teaching). Metoda přímo vytváří bezprostřední a 
audiovizuální vztah mezi zážitkem a výrazem, slovy a frázemi, idiomy a 
významy, pravidly a představeními za pomoci těla, bez pomoci 
mateřského jazyka studentů. Přímá metoda výuky jazyků si klade za cíl 
vybudovat přímou cestu do světa cílového jazyka a vytvořit tak vztah 
mezi praxí a jazykem, slovem a myšlenkou, pravidlem myšlení a 
výrazem. Metoda je založena na předpokladu, že by měl student zažít 
nový jazyk stejným způsobem, jakým prožíval svůj jazyk mateřský.  

11. AUDIO-
JAZYKOVÁ METODA, 

NOVÁ METODA 

Jedná se o nový styl ve výuce cizích jazyků. Je založen na teorii, která 
předpokládá, že určité rysy živých věcí, a to i v případě lidí, mohou být 
vycvičeny prostřednictvím systému posilování. Správné užití získává 
pozitivní zpětnou vazbu, nesprávné negativní zpětnou vazbu. Podobně 
jako přímá metoda, i tato metoda doporučuje studentům, aby se učili 
jazyk přímo – aniž by se užíval jejich rodný jazyk například pro 
vysvětlení gramatiky cílového jazyka. Na rozdíl od přímé metody se 
však audio-jazyková metoda nezaměřuje na výuku slovní zásoby, lektor 
se spíše věnuje se studenty procvičování gramatiky.  

12. JAZYKOVÉ 
PONOŘENÍ 

(Language Immersion). Technika používaná v bilingvní jazykové 
výchově, ve které jsou dva jazyky používány pro výuku různého 
obsahu, včetně např. matematiky, vědy nebo sociálních dovedností. 
Jazyk používané pro výuku jsou vždy označovány jako L1 a L2, 
přičemž L1 je rodným jazykem studenta a L2 je druhým jazykem, který 
má být osvojen. 

13. TICHÁ METODA (Silent way). Metoda jazykového vzdělávání, která využívá ticho jako 
vyučovací metodu. Zdůrazňuje autonomii studenta a jeho aktivní účast. 
Ticho se používá jako nástroj k dosažení tohoto cíle, učitel využívá 
ticha a gest k získání pozornosti studentů. Tichá cesta využívá 
strukturální sylabus a zaměřuje se na výuku malého počtu funkčních a 
univerzálních slov. Vyhýbá se překladu a opakování, jazyk je obvykle 
vyučován v reálných kontextech. Hodnocení se provádí pozorováním, 
ne formálním testováním.  

14. JAZYKOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ S 

POČÍTAČEM (CALL) 

(Computer-assisted Language learning – CALL). Využití počítače ve 
výuce jazyků a učení. CALL zahrnuje širokou škálu aplikací a přístupů 
k informačním a komunikačním technologiím v oblasti výuky a učení 
cizích jazyků, od „tradičních“ programů až po ty novější (např. virtuální 
vzdělávací prostředí a distanční jazykové vzdělávání).  
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15. KOMBINOVANÉ 
UČENÍ 

Vzdělávací program (formální nebo neformální), který kombinuje online 
digitální média s tradičními metodami ve třídě. Vyžaduje fyzickou 
přítomnost jak lektora, tak studenta. Praktická výuka je kombinována 
s počítačovými aktivitami.  

16. MOBILNÍ UČENÍ – 
M-VÝUKA 

Vzdělávání napříč různými kontexty prostřednictvím sociálních a 
obsahových interakcí za pomoci osobních elektronických zařízení. 
Jedná se o formu distančního vzdělávání, za využití přehrávačů, 
notebooků, mobilních telefonů a tabletů. M-výuka se zaměřuje na 
mobilitu žáka a interakci s přenosnými technologiemi. Důležitou 
součástí učení se stává používání mobilních nástrojů pro tvorbu 
učebních pomůcek a materiálů. To je výhodné proto, že jsou dostupné 
prakticky odkudkoliv a sdílení mezi všemi je téměř okamžité.   
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Radka Slintáková 
Pedagogická fakulta, 

Obor sociální 
pedagogika 

„Je důležité si uvědomit, že diverzita v prostředí učebny je obohacující, 
a to jak pro studenty, tak pro nás, učitele a pedagogy. Diverzní 
prostředí je bohaté na možnosti výuky a učení. Přemýšlejte o tom. Dar 
rozmanitosti je tady pro nás všechny!“ 
 

 
 

Ondřej Šembera 
Pedagogická fakulta, 

Obor sociální 
pedagogika 

 

„Schopnost nahlédnout na skutečnost z více úhlů je nezbytné pro 
pochopení neviditelných sil, které formují rozhodnutí, jež činíme. 
Pojďme si uvědomit neviditelné aspekty kultury, stejně tak jako její 
vnější znaky. Ani my – učitelé cizinců – bychom neměli zapomínat: aby 
byla výuka v kulturně rozmanité třídě efektivní, musíme nejprve znát a 
pochopit svou vlastní kulturní identitu.“ 

 
 

Anna Neoralová, 
lektorka češtiny jako 

cizího jazyka 

 

„V naší učitelské praxi musíme umět pochopit, uvítat a zhodnotit 
alternativní názory na kontroverzní otázky spojené s rozmanitostí, ale 
zároveň bychom se měli vyhnout přehnaným zdůrazňováním rozdílů. I 
když je důležité si odlišnosti uvědomit, neměly by být stálým zdrojem 
pozornosti.“ 

 
 

Z Lingua+ workshopu 
ve Florencii 

 

„Studium jazyka hostitelské země by nemělo být migranty vnímáno jako 
dodatečná zátěž, ale spíše jako účinný nástroj k řešení praktických 
problémů s fungováním v nové společnosti.“ 

 
Teresa Dello Monaco, 

vzdělavatelka 

 

„Poslech je pilířem jakéhokoliv učení a jakékoliv komunikace.“ 

 
 

Sare Scudero,  
lektorka italštiny jako 

cizího jazyka 

 

„Věřím, že nejdůležitější věcí při vzdělávání dospělých studentů je 
důvěra ve studijní skupině. Příjemné prostředí a dobré vztahy ve třídě 
vedou k vynikajícím výsledkům.“ 

 
 

Sare Scudero,  
lektorka italštiny jako 

cizího jazyka 

 

„Důležitým počinem, který jsme ve studijní skupině učinili, bylo sdílení 
okamžiků soudržnosti. Nápadem studentů bylo přinést nějaké typické 
jídlo ze svých zemí, o přestávkách ochutnávat cizokrajné sladkosti a 
mluvit spolu a poznávat se taky mimo lekce.“ 

 

 

 

 

INSPRATIVNÍ CITÁTY 

Z ROZHOVORŮ 
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Arsinte Livia Maria, 

účastník workshopu v 

Itálii 

„Jsem Rumun, který žije 15 let na Sicílii. Itálii nazývám svým 
domovem.“ 

 
 
 

Yianna Papatryfonos, 
lektor řeckého jazyka 

 

„Tato výuková metoda (učení se slovní zásoby hostitelské země za 
využití mateřského jazyka) mi pomohla lépe porozumět významu 
řečtiny. Studenty metoda taky překvapila, jelikož si díky ní uvědomili, že 
pro ně řečtina není zcela novým jazykem. Při studiu pociťovali určitou 
obeznámenost, zejména díky tomu, že jejich mateřský jazyk sdílí slovní 
zásobu s řečtinou.“ 

 
 

Yianna Papatryfonos, 

učitel řeckého jazyka 

 

 

„Nikdy jsem nevyužíval hravé aktivity pro výuku řeckého jazyka 
dospělých. Velmi inspirující!“ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMBINACE INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ VÝUKY 

JAZYKA HOSTITELSKÉ ZEMĚ A SOCIÁLNÍ INKLUZE 

 

VZDĚLÁVACÍ METODY 

LINGUA+ 

 

 

Projekt Lingua+ se zaměřuje na naléhavou otázku integrace přistěhovalců v Evropě. Základní 

znalost jazyka hostitele je klíčovým faktorem při určování integračního úspěchu v celé Evropě. 

 

Naše zkušenosti nám říkají, že stávající metodiky a vzdělávací přístupy určené pro dospělé 
studenty postrádají holistický přístup. Lingua+ přináší inovace do jazykové integrace 
přistěhovalců tím, že nabízí nástroje pro učitele jazyků, a to za využití nejmodernějších metodik 
a postupů zakotvených v sociokulturní souhře.  
 
 
15 vzdělávacími metodami v této knize chápeme strukturovaný popis inovativních vzdělávacích 
aktivit, popsaných a připravených pro výuku jazyků pro lektory a vzdělavatele, přičemž každá 
z metod je doplněna videem – multimediální prezentací metody. 
 
 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) 
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

 


