Anglický jazyk – C1 (webinář)
Vzdělávací cíl
Tento on-line vzdělávací program je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné
způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B2 dle SERR.
Kurz je zaměřen na budování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný
rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). Absolvent kurzu zvládne
všechny jazykové dovednosti na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního
rámce pro cizí jazyky (dále jen jako SERR) tak, aby byl schopen úspěšně zvládnout
jazykovou zkoušku z anglického jazyka na úrovni C1, která je základním předpokladem
pro získání kvalifikace na výuku anglického jazyka dle §12, zák. č. 563/2004 Sb.. Takto
získaná kvalifikace je plně využitelná pro výuku anglického jazyka na obou stupních ZŠ
i SŠ.
Obsah kurzu – podrobný přehled témat výuky
Kurz je zaměřen na získání základních řečových dovedností v anglickém jazyce (čtení, psaní,
poslech a mluvení) s výstupní úrovní C1 dle SERR.
Vzdělávací obsah
Studium zahrnuje 80 hodin on-line výuky. Program je rozdělen do 40 lekcí, každé lekci přísluší
časová dotace v délce dvou vyučovacích hodin (90 minut). Výuka je založena na intenzivním
tréninku všech řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), jehož základem je:
rozdělení každé lekce na lexikální (konverzační) a gramatickou (analytickou) část.
V rámci konverzační části jsou probírána všechna konverzační témata a lexikální
okruhy, v gramatické části pak dochází k rozboru reálných testů, nácviku
problematických gramatických pasáží a strategií pro úspěšné zvládnutí písemné části
jazykové zkoušky,
kompilace vybraných pasáží z učebnic ENGLISH FILE ADVANCED, ENGLISH FILE
ADVANCED PLUS (FOURTH EDITION), GRAMMAR AND VOCABULARY
FOR ADVANCED, která slouží k nácviku specifických strategií k jednotlivým úlohám
jazykových zkoušek,
analýza zadaných písemných testů různých zkoušek na úrovni C1 (CAE, SJZV) +
nácvik strategií a analýza nejčastějších chyb,
Účastník kurzu si nepořizuje žádnou učebnici, kompilace studijních materiálů budou
zasílány elektronicky.
POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ON-LINE VÝUKY
On-line výuka bude probíhat prostřednictvím platformy ZOOM/Skype (bude zvoleno na počtu
účastníků ve skupině), přičemž všech 40 lekcí je koncipováno jako on-line synchronní výuka.
Studijní materiály budou zasílány elektronicky na e-mail box každého účastníka. V případě
avízované absence je možné lekce nahrávat a umožnit tak efektivní samostudium.

Hodinová dotace a forma výuky
Kurz v rozsahu 80 on-line vyučovacích hodin.
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů
Kurz je určen pro: učitele mateřských, základních škol (I. a II. stupeň), učitele gymnázií, SOŠ
a SOU, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou
účastníci rozděleni dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 5/1 studijní
skupina.
Požadované vstupní znalosti dle SERR: B2
Výstupní znalosti dle SERR: C1
Plánované místo konání
Výuka bude probíhat on-line na platformě ZOOM/Skype.
Způsob vyhodnocení vzdělávací akce
Každý účastník musí dodržet následující kritéria: a) min. 80% účast na on-line výuce (min. 32
lekcí ze 40 on-line lekcí), b) úspěšné absolvování jednoho průběžného a jednoho závěrečného
on-line testu. Po splnění kritérií bude každému účastníku vydáno osvědčení s údaji dle pokynu
MŠMT.

