Channel Crossings ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky zabývajícími se
metodou CLIL a jejím zaváděním do školní výuky Vás srdečně zvou na celostátní konferenci
plnou užitečných námětů, informací a zajímavých výukových materiálů

Inspirace pro CLIL
novinky a zkušenosti z praxe

Pro koho?

Konference je určena učitelům odborných předmětů, učitelům jazyků a vedoucím
pracovníkům základních a středních škol.

Proč?

Cílem konference je seznámit účastníky s aktuálními informacemi, výstupy projektů
zaměřených na CLIL a ukázkami praktických nástrojů a výukových materiálů využitelných při zavádění metody CLIL do výuky.

Kdy?

7. dubna 2016

Kde?

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Za kolik?

Účast na konferenci je zdarma.

Co jsme pro Vás připravili a na koho se můžete těšit?
Panel

1

9:10–11:10

Panel

2

11:30–13:40

Panel

3

14:10–15:45

Výstupy projektů zaměřených na CLIL
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Janička – 40 asistentů, 20 videí, 41 škol, 11 měsíců aneb Brána jazyků otevřená v praxi, Scio
TIME 4CLIL, Centre for Modern Education
Cizí jazyky pro život, NIDV
CLIL open source materiály, CEET s r.o
Jak se neztratit v Labyrinthu?, Channel Crossings

CLIL v praxi na školách
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

CLIL jako skládanka, Michaela Hlaváčová
CLIL a projektové vyučování – Jde to vůbec dohromady?, Jana Chrásková
CLIL Matters aneb na CLILu záleží, Barbora Krpcová
CLIL za vlastní kůži, Klára Jansová
CLIL v němčině? Proč ne!, Renata Šebestová

Další zajímavé informace a tipy na zdroje materiálů CLIL
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Výuka francouzštiny a francouzsky vyučovaných předmětů, Florence Saint-Ygnan, Jiří Votava, FIP
CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků, Petra Vallin, Barbora Benešová
Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL, Pavlína Hublová, NÚV
Výuka metodou CLIL z pohledu MŠMT (možnosti a podpora pro školy), Eva Tučková,
Marie Černíková, MŠMT

Kromě celé řady užitečných informací z praxe a konkrétních tipů na výukové materiály a zdroje si můžete
z konference odnést také sadu tištěných výukových materiálů Labyrint. V průběhu konference proběhne
slosování a pět účastníků získá kompletní sadu Labyrinth CLIL pro daný předmět a kombinaci jazyka.

Program konference a stručné představení příspěvků
8:30–9:00

Registrace účastníků

9:00–9:10

Zahájení konference – úvodní slovo

Ing. Mgr. Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings

PANEL 1 – VÝSTUPY PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA CLIL
9:10–9:30

Janička – 40 asistentů, 20 videí, 41 škol, 11 měsíců aneb Brána jazyků otevřená v praxi
Mgr. Eliška Sovová, vedoucí projektu a Ing. Kristýna Fischerová, koordinátorka projektu, Scio

Krátké představení projektu, jeho úskalí a výzvy, prezentace výstupů, ukázka videoCLILu v praxi, seznámení
s brožurou Zkuste na vaší škole jazyky učit jinak, shrnutí zpětné vazby ze škol.

9:35–9:55

TIME 4CLIL

Mgr. Klára ten Donkelaar, metodička a Mgr. Markéta Tuhá, projektová manažerka, Centre for Modern Education
Představení projektu Let‘s speak together, cíle projektu, překážky a hledání řešení, webové stránky, zapojování
CLIL do výuky na školách, praktické zkušenosti z projektu, příprava na hodinu vedenou metodou CLIL a její
kritéria a jazyková připravenost učitelů.

10:00–10:20

Cizí jazyky pro život

Mgr. Věra Mühlheimová, manažerka klíčové aktivity KA 03 – Nebojte se CLIL, NIDV
Nové výzvy v jazykovém vzdělávání v ČR a role NIDV, dokumentární film NIDV na podporu výuky cizích jazyků,
projekt Cizí jazyky pro život – prezentace výstupů a výsledků, představení publikací: Rodilí mluvčí do škol,
Nebojte se CLIL a Podpora internacionalizace škol

10:25–10:45

CLIL open source materiály

Mgr. Soňa Peichlová, interní metodik vzdělávacích projektů OPVK zaměřených na CLIL, CEET s r.o.
Představení volně přístupných online CLIL materiálů vzniklých v rámci projektů English Time (pro žáky 1. a 2.
tříd ZŠ), English Now (pro žáky 3.-5. tříd ZŠ), English Club (pro žáky se SVP a neformální výuku), English Plus
(pro žáky 2. st. ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií)

10:50–11:10

Jak se neztratit v Labyrinthu?

Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková, projektová manažerka a vedoucí projektu Škola bez hranic, Channel Crossings
Představení nové řady CLIL materiálů pro využití ve výuce matematiky, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu
a občanské výchovy v kombinaci s angličtinou a němčinou. Postřehy, nápady a zkušenosti s Labyrinth
výukou z téměř čtyřiceti českých základních škol.

11:10–11:30

Coffee break a prostor pro diskusi s kolegy a prezentujícími

PANEL 2 – CLIL V PRAXI NA ŠKOLÁCH
11:30–11:50

CLIL jako skládanka

Mgr. Michaela Hlaváčová, učitelka na ZŠ Dobřany, autorka řady materiálů a lektorka CLIL workshopů
Cenné zkušenosti ze zavádění metody CLIL a zkušenosti s jejím dlouholetým praktikováním ve výuce
na základní škole, přínosy a rizika CLILu a případná úskalí při aplikování metody CLIL ve výuce, jak na CLIL
v praxi reagují samotní žáci, kolegové a rodiče.

11:55–12:15

CLIL a projektové vyučování – Jde to vůbec dohromady?

Mgr. Jana Chrásková, učitelka na Gymnáziu Evolution, metodička projektových dnů a CLIL nadšenec
Pohled na využití projektového vyučování jakožto vhodného vzdělávacího rámce pro efektivní zavádění
CLILu, překonání nedostatků tradičního vzdělávání a rozvoj dovedností potřebných pro 21. století. Příspěvek
doplní konkrétní výstupy z projektu Škola bez hranic.

12:20–12:45

CLIL Matters aneb na CLILu záleží

Mgr. Barbora Krpcová, lektorka, koučka, propagátorka CLILu
Praktické zkušenosti s aplikací CLILu na 1. stupni ZŠ. Podíváme se na to, co vše CLIL dokáže a jak moc na něm
záleží. Společně zjistíme, že není třeba se CLILu bát. Naopak! Vyzkoušíme si některé praktické ukázky aktivit
za použití snadno dostupných materiálů.

12:50–13:15

CLIL za vlastní kůži

Mgr. Klára Jansová, lektorka, metodička NJ řady Labyrinth, konzultantka ve vzdělávání v nakladatelství Klett
Hodně jste o CLILu četli? Hodně jste si o něm povídali? Pořád ale nevíte, co je na něm tak zvláštního? Zaměříme se na praktickou stránku CLILu a na vlastní kůži si vyzkoušíme několik aktivit použitých v učebnicích Labyrinth. Blok uzavřeme společnou reflexí vyzkoušených aktivit s přesahem do Vaší výuky a konkrétních hodin.

13:20–13:40

CLIL v němčině? Proč ne!

Mgr. Renata Šebestová, učitelka ZŠ s RvJ Husova, Liberec, zkušená CLIL experimentátorka, členka představenstva SGUN
Praktické informace a osobní zkušenost se zaváděním CLILu ve škole, rozdílné pojetí CLILu při výuce na 1. a 2.
stupni ZŠ, zkušenosti ze spolupráce s Goethe Institutem na téma CLIL, práce s učební řadou materiálů CLIL
Labyrinth pro 2. stupeň ZŠ v praxi.

13:40–14:10

Vylosování výherců, coffee break a prostor pro diskusi s kolegy a prezentujícími

PANEL 3 – DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE A TIPY NA ZDROJE MATERIÁLŮ CLIL
14:10–14:30

Výuka francouzštiny a francouzsky vyučovaných předmětů v České republice
Florence Saint-Ygnan, atašé pro francouzský jazyk, Francouzský institut v Praze
Mgr. Jiří Votava, projektový manažer, Francouzský institut v Praze

Programy spolupráce Francouzského institutu v Praze ve školním vzdělávání, dvojjazyčná gymnázia a nová
média ve výuce francouzského jazyka. Prezentace proběhne částečně ve francouzštině a bude tlumočena
do češtiny.

14:35–14:55

CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

PhDr. Petra Vallin, UK Praha a Mgr. Barbora Benešová, ZČU, autorky nové publikace
Představení nové publikace zaměřené na CLIL. Autorky účastníky blíže seznámí se dvěma vybranými zajímavými tématy této publikace (zahraniční výzkumy CLIL a jejich mnohdy překvapivé výsledky a jednotlivé fáze
nutné pro systematické zavádění CLILu do praxe).

15:00–15:20

Metodický portál RVP.CZ podporuje metodu CLIL

Mgr. Pavlína Hublová, vedoucí oddělení správy a rozvoje Metodického portálu RVP.CZ, NÚV
Bližší představení metodického portálu RVP, nahlédnutí do tajů modulu Digifolio, návody pro rychlé a účinné
vyhledávání užitečných textů a DUM napříč portálem RVP.CZ, seznámení se s modulem Diskuze a ukázka, jak
snadno lze v tomto modulu komunikovat online.

15:25–15:45

Výuka metodou CLIL z pohledu MŠMT (možnosti a podpora pro školy)

Mgr. Eva Tučková, ministerský rada pro oblast cizích jazyků v základním vzdělávání, MŠMT
PhDr. Marie Černíková, ministerský rada pro oblast cizích jazyků ve středoškolském vzdělávání, MŠMT
Příspěvek představí pohled MŠMT na pojetí výuky metodou CLIL a případné možnosti podpory rozvoji této
metody. Budou vymezeny školy, které vyučují některé předměty v cizím jazyce na základě výnosu MŠMT.
Na závěr příspěvku zazní otázka: patří CLIL do odborných škol?

15:45

Závěr konference

Mgr. Lukáš Nevrkla, projektový manažer a moderátor konference, Channel Crossings

Registrace na konferenci
Na konferenci se závazně registrujte prostřednictvím formuláře zde.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu si rezervujte svoje místo včas.
Těšíme se na Vás 7. 4. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.
S případnými dotazy nás kontaktujte na: jirina.mrkvickova@chc.cz.

Evropský dům
Jungmannova 24

