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Pokud čtete tyto řádky, jste s největší 
pravděpodobností učitelem jazyka / 
koordinátorem skupiny migrantů a uprchlíků 
žijících ve vaší zemi. Vaše poslání, obdařit 
své studenty jazykem, který potřebují k 
hledání zaměstnání a lepší integraci do vaší 
společnosti, je velmi náročná záležitost! 
Evropské konsorcium WeR1 vytvořilo řadu 
materiálů, které usnadňují rychlou akvizici 
jazyků s cílem posílit tyto zranitelné skupiny 
lidí. Naše materiály jsou přeloženy do 
dánštiny, gaelštiny, portugalštiny a češtiny, 
což umožňuje rychlejší integraci uprchlíků a 
migrantů v těchto zemích, a to jak na trhu 
práce, tak ve společnosti.
Tento projekt je určen všem pořadatelům 
workshopů v oblasti profesního rozvoje a 
představuje přístup WeR1. Materiály WeR1 
jsou přeloženy do dánštiny, irštiny, 
portugalštiny a češtiny, což umožňuje 
rychlejší integraci nově příchozích cizinců v 
těchto zemích jak na pracovním trhu, tak ve 
společnosti. Pořadatel workshopu profesního 
rozvoje WeR1 již dříve dokončil workshop 
WeR1 a prostudoval všechny výstupy tohoto 
projektu.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise 
nemůže být činěna zodpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.
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Pozadí projektu

Proč je pro nově příchozí migranty a uprchlíky prioritou naučit se jazyk hostitelské 
země?

Role jazyků v kontextu masového pohybu lidí a myšlenek napříč národními, kulturními 
a jazykovými hranicemi je nezpochybnitelná. Nyní, když jsou miliony lidí násilně 
vysídleny na světě, je to důležitější než kdy jindy. Jazykové vzdělávání vytváří 
odolnost, ať už poskytuje možnost se vyjádřit mladým lidem a dospělým, pomáhá v 
budování sociální soudržnosti v hostitelských komunitách nebo poskytování 
dovedností jednotlivcům, kteří potřebují přístup k práci, službám, vzdělání a 
informacím. 

Supervidovaný průzkum organizace British Council mezi uprchlíky ukazuje, že pro děti 
a mladé lidi navštěvující školy nebo postgraduální vzdělávání a pro pedagogy v 
hostitelských komunitách, kteří se zabývají přílivem studentů z řad uprchlíků, kvalitní 
jazykové vzdělávání zlepšuje docházku a výsledky a přispívá k vytváření lépe 
fungujícího a bezpečnějšího prostředí ve třídě. Rovněž ilustruje, jak mohou tvůrčí 
přístupy k jazykovému vzdělávání podpořit rozvoj životních dovedností a pomoci 
uspokojit psychosociální potřeby dospělých.

Níže jsou uvedena klíčová zjištění z výzkumu:

• Každý jazyk, který uprchlíci používají, jim pomáhá budovat odolnost na 
úrovni jednotlivce, rodiny a komunity. Jak domácí jazyk, tak další jazyky jsou 
důležité 

• Znalost dalších jazyků poskytuje nové příležitosti pro vzdělávání a 
zaměstnanost

• Znalost klíčových jazyků dává lidem hlas, kterým mohou vyprávět svůj 
příběh v různých kontextech. 

• Jazykové vzdělávání může podpořit sociální soudržnost a mezikulturní 
porozumění.

• Aktivity pro jazykové vzdělávání mohou být podpůrnými intervencemi pro 
řešení důsledků ztráty, vysídlení a traumatu. 

• Budování kapacity učitelů jazyků může posílit odolnost systémů formálního 
a neformálního vzdělávání v hostitelských komunitách.

(Capstick & Delaney, 2016, p5)
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Přístup ke vzdělání, tréninku a zaměstnání

Pomoc uprchlíkům a migrantům zasaženým nestabilitou v jejich zemích v rozvoji 
kompetencí v dalších jazycích, zejména v jazyce hostitelské země, otevírá okna 
příležitosti k mnohem širší škále pracovních příležitostí a možností ke vzdělávání: 
zvládnutí jazyka hostitelské země je klíčovou dovedností, která umožňuje dospělým 
uplatnění v konkrétních pracovních pozicích či živnostech. Ovládnutí jazyka hostitelské 
země je tedy zdrojem ochrany a nedostatek v této věci je známkou zranitelnosti. 
„Dvojjazyčnost nebo vícejazyčnost může zlepšit příležitosti k obživě a ekonomickou 
integraci uprchlíků a osob postižených nestabilitou.“ (Capstick & Delaney, 2016, str. 6) 

V těchto souvislostech znalost jazyka umožňuje integraci a ochranu uprchlíků, neboť 
nové sociální sítě jsou propojeny se společností hostitelské země, což vede k větší 
sociální soudržnosti. 

Konsorcium WeR1 vytvořilo tento krátký a praktický návod, který Vám, jazykovému 
trenérovi, pomůže s orientací v nástrojích vytvořených pro Vás a vaše studenty jazyků. 
Naším cílem je posílit učitele v jazykových centrech a školitele ve firmách při hledání 
nových strategií pro integraci migrantů a uprchlíků s omezenou úrovní matematické a 
jazykové gramotnosti. Konsorcium evropských organizací vytvořilo tyto materiály a 
nástroje pro použití v jazykové třídě, založené na CLIL (Content and Language 
Integrated Learning – propojení výuky jazyka s obsahem) a TBL (Task Based Learning 
– učení díky řešení úkolů) pro výuku odborných jazykových dovedností, kulturního 
porozumění a životních dovedností u nově příchozích.

Materiály slouží jako doplněk k existujícím zdrojům a dalším integračním iniciativám a 
snaží se pozitivně přispět k integračnímu procesu.
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Profil uživatele WeR1

Cílovou skupinou projektu WER1 jsou uprchlíci a migranti s omezenými 
dovednostmi v oblasti matematické a jazykové gramotnosti. Tato skupina lidí může 
mít potíže přizpůsobit se třídě, například:

Tyto faktory mohou zpomalit učení druhého jazyka. Je velmi důležité, aby si jazykový 
lektor uvědomoval své publikum, aby byl schopen přizpůsobit obtížnost výuky na míru pro 
tuto specifickou skupinu žáků. U žáků s nižší úrovní gramotnosti je důležité používat 
materiály vhodné pro cílovou skupinu. Jedná se o použití větších písmen, identických 
jasných fontů a mnoho vizuálních ilustrací (symboly, obrázky a / nebo videa).

Gombert (1994) usoudil, že čím více vzdělání má člověk za sebou, tím snazší je naučit se 
všechny aspekty nového jazyka. Čím méně vzdělání člověk absolvoval, tím obtížnější je 
profitovat z formálního vzdělávání, kde jsou k úspěchu zapotřebí dovednosti organizace a 
myšlení a dovednosti získané ve škole.

Zpráva Floreze a Terilla (2003) o The Mainstream English Language Training (MELT), 
australském projektu pro osoby z jihovýchodní Asie na počátku 80. let, dochází k závěru, 
že u dospělých, kteří jsou gramotní ve svém rodném jazyce, ale nemají dosud zkušenost s 
angličtinou, trvá 500 – 1000 hodin výuky, aby dosáhli úrovně, kdy mohou uspokojivě 
schopni omezené sociální interakce v tomto jazyce.

Zpráva TEC o mezerách a prioritách ESOL (TEC, 2008, s. 6) uznala zejména, že „pokrok 
v učení pro předškoláky je velmi pomalý“. Zpráva uznává, že potřeby těchto žáků jsou 
složité a vyžadují odborné zdroje a vzdělávací přístupy, které jsou kulturně a sociálně 
vhodné. Učitel uprchlíků v rámci ESOL (Kaur, 2011) také potvrzuje pomalé pokroky u 
negramotných žáků v první fázi studia. Naznačuje, že pomalejší učení může být 
způsobeno špatnou koncentrací a krátkodobou pamětí. Pro nejlepší naplnění vzdělávacích 
potřeb těchto jedinců doporučuje, aby v jedné třídě nebylo více než 10 studentů.

• Nedostatek zkušeností s navštěvováním školy
• Nedostatek schopnosti učit se
• Negramotnost / nízká úroveň gramotnosti ve své 

domovské zemi
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Jakmile získáme profil účastníků kurzu, je důležité, aby si učitelé jazyků plně 
uvědomovali potřeby studentů a odpovídajícím způsobem upravili očekávání 
výkonnosti.

Způsob, jakým prezentujeme obsah a strukturujeme aktivity, musí být vždy postaven 
na potřebách studentů. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme zvážit:

• Jaké dovednosti mají studenti? (Co mohou moji studenti již dělat?)
• Jaké znalosti mají studenti? (Co se moji studenti již naučili?)
• Jaká je skupinová dynamika ve třídě? (Pracují dobře společně? Existuje 

riziko konfliktu mezi určitými žáky? Atd.)
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Učební proces 

Principy vzdělávání dospělých

Podle Hiemstra & Sisco (1990) dospělí studenti přebírají kontrolu nad svým 
vzdělávacím procesem. Podle autorů by zkušeným pořadatelům jazykových kurzů 
pro dospělé studenty mělo být zachováno následujících 13 myšlenek: 

• dospělí se přestanou účastnit, když to vnímají jako ztrátu času, 
• dospělí studenti vnímají své vzdělání jako doplňkovou činnost – vydělávání 

peněz a zajištění rodin má přednost; 
• dospělí studenti se zapisují do vzdělávání z důvodu nouze nebo nutnosti; 4) 

dospělí studenti nesdělují své skutečné motivy pro zápis do kurzu; 
• dospělí studenti se v procesu vzdělávání chtějí cítit pohodlně a rozvíjet svou 

sociální síť; 
• dospělí studenti jsou časově omezeni; 
• dospělí studenti jsou rádi, když je s nimi zacházeno jako s dospělými lidmi; 
• dospělí studenti oceňují péči a pozornost školitele; 
• dospělí studenti touží po potvrzení, že uspějí, ocení odměnu a povzbuzení; 
• dospělí studenti mohou velmi toužit po viditelném pokroku a mohou být 

netrpěliví žáci; 
• dospělí studenti mají bohaté zkušenosti ke sdílení; 
• dospělí studenti se mohou potýkat s problémy; 
• dospělí studenti potřebují jasné a dobře vypracované plány lekcí. 

Překážky ve vzdělávacím procesu dospělých studentů

Dospělí studenti čelí překážkám ve vzdělávání. Tyto překážky mohou souviset se 
špatnou organizací vzdělávacích aktivit, mohou vycházet z jejich společenských 
závazků a povinností nebo mohou zahrnovat vnitřní bariéry vyplývající z osobnosti 
jednotlivců, které mohou souviset s předchozí zkušeností jednotlivce nebo s 
psychologickými faktory.

Některé z vnějších překážek učení mohou být:

• Změny zdraví a určitých životních událostí, které podle Merriam a Caffarella 
(1999: 99) nepřímo ovlivňují schopnost dospělého učit se.

• charakteristika rolí a jejich dopad na učení dospělých, jako jsou změny v rolích 
rodinných jader (jako jsou manželství a děti), změny v jiných rodinných rolích 
(jako je smrt rodiče / manželky / dítěte) a změny pracovních rolí (tj. ; od 
soběstačnosti v zemi původu, po nezaměstnané a sociální péči v nové zemi)

• Motivační faktory, například neúčastnit se seminářů nebo jazykových kurzů 
souvisejících s kariérním rozvojem, ale jako prostředek k získání finanční 
podpory.
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Vnitřní překážky normálního učení mohou zahrnovat všechny nebo některé z následujících:

• Neobjevení několika perspektiv nebo dodržování „všudypřítomných mýtů nebo 
postojů, které podkopávají proces učení“, například: „Mechanické opakování je 
nezbytné ve vzdělávání“, „Zapomenutí je problém“ a „Existují pravdy a chybné 
odpovědi“ (Langer 1997: 2).

• V závislosti na zapamatovaných skutečnostech a naučených dovednostech 
nebo snaze pochopit nové učení spoléháním na „staré kategorie“ vytvořené v 
minulosti.

• Soustřeďte se na jednu věc najednou, aniž byste „viděli podnět jako 
nový“ (Langer 1997: 39).

• Být nervózní a znepokojen tím, že nejste schopen uspět v nové studijní situaci 
nebo projevovat „negativní vnímání školství a pochybnosti o smyslu učení 
se“ (LSC 2005).

S ohledem na to se chceme zaměřit na to, jak můžeme vytvořit skvělé prostředí pro 
VÝUKU a UČENÍ!
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Účinnost strategií pro výuku jazyků ve 
vzdělávání dospělých 
Jak CLIL funguje

CLIL je postaven na průzkumu procesu osvojení druhého jazyka, který ukazuje, že: 

• Vytváření prostředí ve třídě umožňujícího jazykové vzdělávání v reálném a 
přirozeném prostředí; 

• jasně definovaný účel používání cizího jazyka;
• zaměření na význam spíše než na formu při osvojování jazyka, 
• Žáci jsou více vystaveni cílovému jazyku (TL) (Dalton-Puffer, 2007; Dalton-

Puffer & Schmit, 2007). 

Výzkumné poznatky Krashen (1982), Lightbowna & Spady (2006) a Swaina (2000) 
nabízejí důvody pro propojení obsahu a jazyka v jazykové výuce s využitím různých 
témat a předmětů hovoru. Předpokládá se, že student si může efektivněji osvojit cizí 
jazyk v podmínkách, které se podobají nabytí mateřského jazyka.
K tomu dochází, protože: 

• výuka je zaměřena spíše na význam sděleného než na formu 
• vstupní informace v jazyce odpovídají úrovni žáků, zatímco se každý žák 

může zapojit do cílevědomého užívání cílového jazyka v prostředí 
vstřícném k žákům. 

• dochází k posunu z hlediska zaměření jazykové výuky 
• žáci mají možnost zapojit se do smysluplné komunikace a používání 

cílového jazyka prostřednictvím výuky obsahu svého akademického 
předmětu v rámci CLIL (García, 2008; Naves, 2009). 

• cílový jazyk se stává prostředkem výuky a také komunikace. 

Aby bylo učení úspěšné, je nezbytný pozitivní přístup k cílovému jazyku ze strany žáka. 
Podle Hartialy (2000) se předpokládá, že programy CLIL rozvíjejí pozitivnější přístup k 
získávání cizích jazyků. CLIL může, podle Marsh (2000), rozvíjet „dobrý pocit“ mezi 
studenty, bez ohledu na to, jak mírný je jejich pokrok ve vzdělávání, může pozitivně 
ovlivnit touhu studentů učit se a rozvíjet své jazykové kompetence.
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Podle Wolffa (2005) je za velmi důležitý považován rozvoj porozumění čtenářským 
dovednostem, výuka obsahu a jeho propojení s dalšími dovednostmi. CLIL však v rámci 
profesně orientovaného jazykového vzdělávání usnadňuje přístup k cizojazyčné terminologii 
specifické pro dané povolání. To vede k snadnějšímu pochopení pracovních úkolů, zvyšuje 
motivaci studentů a připravuje naši cílovou skupinu na jejich nová pracovní prostředí v 
hostitelských zemích.

Why use TBL as an effective teaching methodology

Učení založené na úkolech (TBL – Task based learning) je ověřená metodika, jejímž cílem 
je pracovat se studentem jako středem výukového procesu. Učení založené na úkolech je 
velmi vhodné pro výuku jazyků, protože umožňuje učitelům vytvářet scénáře, ve kterých 
jsou studenti vyzváni k osvojení jazyka díky účastí na činnosti, během které je potřeba 
komunikovat s ostatními. 

Úkoly se mohou pohybovat od jednoduchých až po složité a mohou být použity jako součást 
jazykových programů / kurzů určených pro žáky od základní úrovně znalostí až po ty, jejichž 
cílem je dosažení pokročilé úrovně jazyka.

Úloha učitele během lekce TBL je velmi odlišná od role spojené s „tradičními“ přístupy 
zaměřenými na učitele, kde učitel mluví a studenti by měli poslouchat. Během výuky TBL je 
učitel zprostředkovatelem, který představí úkol, vysvětlí jeho smysl a upozorní na 
schopnosti, které by si studenti měli díky tomuto úkolu osvojit. Zatímco studenti pracují na 
řešení úkolu, učitel je k dispozici jako jazykový expert, v případě potřeby pomáhá s 
komunikací, trénuje studenty prostřednictvím úkolů a všímá si oblastí používání jazyka, kde 
studenti potřebují konstruktivní zpětnou vazbu. Učitel, který představuje úkol, nemusí být 
nutně osobou, která úkol navrhla, dobře popsaný návrh úkolu je velmi snadno přenositelný 
do jiné třídy.

Autor úkolů by měl při plánování nového úkolu vzít v úvahu zavedené osvědčené postupy. 
Výuka TBL je často rozdělena do tří fází:

• předběžná nebo přípravná fáze;
• řešení úkolu nebo fáze činnosti;
• a poúkolová fáze nebo zhodnocení (viz Willis, 1996)
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V rámci těchto fází existuje řada dalších aspektů, kterými se musí návrhář úkolů zabývat, 
které se zabývají povahou předkládané výzvy a interakcí mezi žákem a žákem.

Ellis (2003, 2) vypracoval seznam šesti klíčových úvah, které je třeba mít na paměti při 
navrhování úkolů, a to: 

• rozsah úkolu; 
• perspektiva, ze které je úkol představen; 
• autenticita (originalita) úkolu; 
• jazykové dovednosti potřebné k plnění úkolu;
• psychologické procesy spojené s řešením úkolu; a 
• výsledek úkolu. 

Sledování tohoto kontrolního seznamu by mělo umožnit autorovi úlohy, aby si dokázal 
představit sám sebe v pozici žáka a umožnil studentům i učitelům, aby byli aktivními 
účastníky dynamického procesu, kdy jazyk není pouze předváděn, ale osvojován a 
používán smysluplným a snad i příjemným způsobem.

Ellis, R (2003) Task-based language learning and teaching. Oxford : Oxford University 
Press

Willis, J. (1996) A framework for task-based learning. Harlow: Longman Addison-WesleyIn 

V přístupu WeR1 je obsaženo 5 komponent CLIL, konkrétně:

• Obsah: vycházející z předchozích zkušeností studentů, pozadí, vzdělání, 
zájmů, pracovních zkušeností, pracovních snů a jazykových úrovní;

• Komunikace: jak budou žáci komunikovat o svých úkolech? Které typy 
podpory budou potřebovat, aby dokončili daný úkol? Jak učitel poskytne 
jazykovou nebo jinou podporu? (zmocnění)

• Kompetence: jasně definovat pozitivní výsledky učení žákům před úkolem
• Společenství: zajistit, aby obsah lekce / úkolu / aktivit odpovídal úkolům a 

znalostem reálného života, které mají význam pro realitu žáků.
• Poznání: zajistěte, aby v učení došlo k pokroku a aby se žáci v rámci svých 

schopností postavili výzvě. To také znamená, že úkoly musí směřovat k vyšší 
úrovni myšlení. Podpůrné prostředky by také mělo být s rostoucími 
vědomostmi žáků postupně omezovány.

(více o tomto tématu najdete v kapitole Příručky WeR1 o CLIL)
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• vizuální, 
• zvukové, 
• textové, 
• řečové,
• a pohybové kanály.

Kromě toho jsou studenti schopni analyzovat, dekonstruovat a navrhovat multimodální 
texty, které přispívají k rozvoji kritického myšlení a k získávání nových sociálních 
kompetencí, jako je vedení, řešení konfliktů a spolupráce. (Lirola, 2016)

Doplňující pokyny k používání 
multimediálních zdrojů

Multimodální přístup ve třídě může být zdrojem tvořivosti jak pro učitele, tak pro 
studenty. Čerpá z dostupných vizuálních, zvukových a kinestetických režimů a 
nemusí se nutně spoléhat na technologii. Základem multimodálního přístupu jsou 
režimy, které mohou být

In the WeR1 approach, we also look to multimodality in order to 
support language learning. The WeR1 lesson plans use several different 
vehicles for creating language scaffolding to support learners, although we 
rely a great deal on the picture superiority effect, which refers to the 
phenomenon in which pictures and images are more likely to be 
remembered than words. An overview of the different vehicles for 
scaffolding through multimodality, used in the WeR1 lesson plans:

Videa
Videa umožňují studentům přístup k autentickému jazyku, ze kterého mohou žáci: 

• Poslouchat. 
• Získat představu o struktuře vět, slovní zásobě a výslovnosti.
• Získat obecnou představu o tématu nebo okruhu témat.
• Pomoci žákům porozumět obsahu - raději jej zobrazujte než vysvětlujte.
• Podpořit učení studentů - vizuální propojení mezi jazykem a akcemi / 

obrázky. 
• Demonstrovat, ilustrovat a prezentovat klíčové pojmy, znalosti, dovednosti a 

zdroje, které studentům pomohou pochopit důležité postupy, struktury nebo 
mechanismy v obsahu. 

• Mít pozitivní dopad na učení studentů
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Učitel by mohl na jedné ze svých lekcí zajistit kameramana, který natočí třídu při plnění 
malého úkolu, nebo může sám natočit skupinu studentů / dobrovolníků, kteří úkol plní, aby 
ukázal budoucím třídám příklad fáze před úkolem. Např. toto by mohlo být použito jako 
příklad nebo tutoriál o tom, jak vyměnit pneumatiku nebo opravit rozbité dveře. 

Studentům, zejména těm, kteří mají omezené jazykové znalosti: 

• to poskytne jasný obraz o tom, o čem je úkol, aniž byste museli trávit 
mnoho času vysvětlováním, gestikulací, hledáním slov ve slovnících a 
ukazováním / ilustrováním příkladů; 

• Téma je vysoce relevantní a student se cítí respektován, protože jeho 
profesní identita je v lekci řešena. 

Vytváření vlastních videí nemusí být příliš komplikované. Existuje mnoho levných / 
bezplatných zdrojů a nástrojů, které vyžadují velmi málo nebo téměř žádné technické 
kompetence. Učitel může například pomocí mobilního telefonu natočit scénář a přenést 
obsah do programu pro úpravu videa. Většina lidí již bude mít nainstalován software pro 
úpravu videa. Ale jinak existuje více možností, např.: 

• Open shot https://www.openshot.org/ pro Windows, Mac, Linux
• Videopad https://www.nchsoftware.com/videopad/ rpo Windows and 

Mac.

Animovaná videa
Někdy může být potřeba natočit scénáře, které bude poněkud obtížné realizovat bez 
dostupnosti správného prostředí. V takovém případě je možné použít bezplatně a volně 
dostupný software pro tvorbu animovaných videí. Chce to trochu praxe, ale jakmile se 
někdo seznámí s nástroji a nastavení, je jeho použití snadné.

Animaker byl preferovaným softwarem konsorcia WeR1, protože má bezplatnou verzi, 
která umožňuje omezený počet stažení finální verze a je možné vkládat do animace 
vlastní obrázky. https://www.animaker.com/templates
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Clilstore
Clilstore se skládá ze 3 různých nástrojů:

• Wordlink:  https://multidict.net/wordlink/ Můžete propojit většinu 
webových stránek slovo po slovu s online slovníky. Uživatel jednoduše 
zkopíruje a vloží adresu URL do vyhledávacího pole, specifikuje jazyk a 
klepnutím na tlačítko Přejít vytvoříte kopii stránky se všemi slovy 
spojenými s online slovníky. Uživatel pak může kliknout na jednotlivá 
slova v článku, na webové stránce nebo online textu a přímo vidět 
překlad slova na své obrazovce.

• Multidict: https://multidict.net/multidict/ Uživatelé mohou najít a 
přepínat mezi několika online slovníky. 

• Clilstore: https://multidict.net/clilstore/ Zde mohou studenti najít 
jazykové vzdělávací jednotky s videem / zvukem ve své preferované 
jazykové úrovni na různá témata. Každá jednotka obsahuje přepisy, kde 
je obsah spojen s výběrem online slovníků ve více než 100 jazycích. 
Toto je užitečný zdroj pro učitele pracující s třídami smíšených 
národností, kde žáci nesdílejí jeden společný jazyk. Tento nástroj je 
přizpůsoben tak, aby vyhovoval individuálním potřebám každého žáka. 
Každý jednotlivec si může vybrat jazyk, s nímž se nejvíce cítí. Učitelé 
mohou pomocí této platformy vytvářet, ukládat a organizovat textově 
propojené multimediální učební jednotky pro použití jejich studenty. 

Chcete-li vyzkoušet CLILSTORE, navštivte web zde: https://multidict.net/

Obrázkové karty
Pro rozvoj slovní zásoby, zejména u začátečníků, může být použití obrázků velmi 
užitečné. To může být užitečné například v případě práce s podstatnými jmény. Některé z 
plánů lekce naznačují použití obrazových jmenných karet. Mohou být použity k prezentaci 
nové slovní zásoby a také pomohou studentům zapamatovat si dříve naučenou slovní 
zásobu.
Propojení mezi obrázky a slovy a procvičování výslovnosti pomáhá studentům pochopit 
některá ústřední slova ve vztahu ke konkrétnímu úkolu. Práce ve dvojicích pomáhá 
vzájemnému učení a sdílení, což může učební proces učinit pro studenty zajímavějším a 
efektivnějším. Hra s pamětí umožňuje studentům seznámit se s podstatnými jmény. Čím 
častěji se student setkává s daným slovem, tím vyšší je šance, že si ho zapamatuje.
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Obrázkové karty lze tisknout na silný papír (takže není vidět skrz!!). Laminované 
karty vydrží déle a šetří čas před dalšími lekcemi. Je možné studentům nechat 
karty, aby dále cvičili doma nebo je používali jako pomůcku v hodinách. Správně 
propojené karty mohou ležet na stole, aby si studenti mohli rychle pomoci, když 
zapomenou.
Při vytváření vlastních obrazových karet je možné využít bezplatné obrázky 
například na www.unsplash.com nebo pořizováním vlastních fotografií a jejich 
nahráním do tematicky rozdělených složek. Může to nějakou dobu trvat, ale lze jej 
opakovaně použít mnohokrát a z dlouhodobého hlediska ušetří čas.

Akční karty
Použití akčních karet může pomoci studentům při osvojování nové slovní zásoby 
vztahující se k akcím/slovesům. Kombinace akce se slovy nebo větami pomáhá 
studentům učit se podobně, jako se nemluvňata učí svůj první jazyk, a snižuje zábrany a 
vystavení stresu u studentů. Vytvoření myšlenkového propojení mezi řečí a akcí 
podporuje učení se jazyku a slovní zásobě.

Některé z lekcí WeR1 obsahují akční slovesné karty, které navrhují pro studenty hraní 
rolí nebo plnění specifických pracovních úkolů.
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Organizace efektivního workshopu pro 
práci s materiály
Efektivní výukové strategie – instruktor dospělých jako motivátor 

V současné době nejsou učitelé vnímáni jako „učenci na pódiu“ (sage on the stage), jsou 
spíše „průvodcem po boku“ (the guide on the side). Většina teorií vzdělávání dospělých 
poukazuje na důležitost využívání zkušeností dospělých studentů: navrhují metodiky, 
které vyžadují aktivní účast dospělých studentů ve všech fázích procesu učení, přičemž 
trenéry dospělých vnímají spíše jako motivátory a koordinátory než jako osoby, které jen 
předávají znalosti a hodnoty. Pedagogové dospělých, kteří se snaží podporovat 
transformativní učení v rámci svých tříd, vytvářejí prostředí, které využívá činnosti, které 
podporují autonomii, spolupráci a zapojení studentů.

Tito pedagogové se zaměřují na poznání studentů a typy vzdělávacích aktivit, které je 
nejvíce oslovují, a respektují, že dospělí studenti jsou samostatné osobnosti schopné 
sebeřízení, mají předchozí životní zkušenosti a znalosti a jsou orientovaní na cíl. 
Relevanci obsahu lekce je pro ně důležitá, jelikož se učí pro praxi a potřebují cítit respekt.
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Introduction of the Project

Background of the Project

Why is it a priority to teach the language of the host country to newly arrived 
migrants and refugees?

The role languages play in the context of mass movement of people and ideas 
across national, cultural and linguistic boundaries is unquestioned. Now, with 
millions of people forcibly displaced in the world, it is more important than ever. 
Language learning builds resilience, whether it is giving a voice to young 
people and adults; building social cohesion in host communities, or providing 
individuals with the skills they need to access work, services, education and 
information.  According to Capstick & Delaney, 2016, the British Council 
supervised research with refugees shows that for children and young people 
attending schools or post-school education, and for educators in host 
communities handling influxes of refugee students, quality language learning 
improves attainment and attendance and builds safer and more inclusive 
classrooms. It also illustrates how creative approaches to language education 
can support the development of life skills and help meet psycho-social needs
in adults. Below are key findings from the research:

“Every language used by the refugees helps them to build resilience at the individual, 
family and community levels. Both home language and their additional languages 
matter: 

 • Proficiency in additional languages provides new opportunities for  
education and employment;

• Proficiency in key languages gives people a voice to tell their story in  
various contexts; 

 • Language-learning can bolster social cohesion and intercultural  
understanding;

 • Language-learning activities can be supportive interventions to  
address the effects of  loss, displacement and trauma;

 • Building the capacity of language teachers can strengthen the  
resilience of the formal and non-formal education systems in host  
communities.” 

(Capstick & Delaney, 2016, p5)

Různé metody učení mají různou úspěšnost retence (uchování informace), jak 
můžeme vidět níže:

*Převzato z National Training Laboratories. Bethel, Maine

Průměrný objem 
zapamatovaného

Pasivní výukové 
metody

Aktivní 
výukové 
modely

5% Výklad

10% Čtení

20% Audiovizuální

30% Předvedení

50% Skupinová diskuze

75% Praxe

90% Výuka ostatních

Učební výstupy z workshopu profesního 
rozvoje WeR1

Před začátkem plánování semináře je důležité mít jasnou vizi toho, čeho účastníci 
dosáhnou a čeho již vědí. Proto je vhodné, když skupina koncových uživatelů požádá o 
seminář WeR1, pořadatel požádá účastníky o jejich dovednosti / znalosti / kompetence 
týkající se metodik používaných v tomto přístupu. Tímto způsobem bude mít workshop 
optimální výsledky.
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Výsledky učení pro váš workshop profesního rozvoje

Na základě již existujících kompetencí účastníků může pořadatel workshopu připravit 
celkový přehled některých možných učebních výsledků kurzu. Pro účastníky, kteří nemají 
žádnou nebo jen velmi malou předchozí zkušenost s komunikativní nebo tematicky 
založenou výukou jazyků, by pak seznam vzdělávacích výstupů, které mají být 
plánovány, mohl zahrnovat všechny níže uvedené studijní výsledky. U účastníků s 
určitými zkušenostmi a pedagogickým / didaktickým zázemím může být pořadatel 
selektivnější, pokud jde o možné výsledky učení.

V příručce WeR1 najdete další informace o Bloomově revidované taxonomii, kde se 
dozvíte více o tom, jak popsat výsledky učení.

Zapamatovat si → Porozumět → Aplikovat → Analyzovat → Zhodnotit → Vytvořit

Struktura workshopu
Celkový přehled struktury dílen - každá část je popsána v následující sekci. Přílohou je 
PPT prezentace, ze které lze během workshopu vybrat relevantní snímky. PPT je 
doplňkem dílny a není jeho hlavní částí. Snímky pomáhají pořadateli zapamatovat si 
hlavní body, ale obsahem musí být především získaná znalost. Účastníci, skupinové 
diskuse a AHA! efekt budou nejdůležitějšími aspekty semináře.

• Prolomení ledů
• World café 1. kolo
• Diskuse, prezentace základních teorií přístupu WeR1
• World café 2. kolo
• Diskuse, prezentace návrhu plánu lekce
• Pochopení procesu plánování lekce
• Zpracování plánu lekce - zdůvodnění, příprava, úkol,

zhodnocení (PPT prezentace)
• Vytvoření vlastního plánu lekce
• Prezentace / zpětná vazba / úpravy plánů lekcí účastníků
• Průběh činností na workshopu a poznatků z workshopu
• Hodnocení workshopu a zpětné vazby
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• Představte aktivitu účastníkům pomocí položení otázky(otázek) na
každý stůl. Třída je rozdělena do skupin a účastníci jsou pozváni, aby
se posadili ke stolům a probrali myšlenky. Každý stůl má svého
zapisovatele, který zaznamenává klíčové body konverzace.

• Po 10 minutách se všichni kromě zapisovatelů přesunou k jiným
stolům, takže se každý zúčastní diskuze o jiném tématu než předtím.

• Na konci zapisovatelé informují o klíčových bodech diskuzí nad
jednotlivými tématy.

• Na základě těchto prezentací pořadatel může vstoupit do diskuze a
přidat své poznatky, postřehy a myšlenky k doplnění formulářů WeR1.

Použití metody World Café při pořádání workshopu
Metodika světové kavárny byla zvolena jako jedna ze strategií pro usnadnění workshopů 
ve WeR1 s cílem podpořit učení a sdílení ve skupině a shromáždit představy o 
nejefektivnějších způsobech výuky cizího jazyka pro osoby s nízkou gramotností tak, aby 
se mohli rychle integrovat na trhu práce hostitelských zemí.

Metodika světové kavárny umožňuje diskutovat o tématech v malých skupinách, 
pohybovat se a propojovat jejich konverzace. Světové kavárny mohou být využity k 
tvorbě energie, myšlenek a diskuse o jazykovém vzdělávání pro skupiny migrantů a 
uprchlíků s nízkou úrovní gramotnosti.

Materiály: Stoly, židle, flipcharty, pera.
Příprava: Místnost by měla být upravena jako kavárna s různými stoly a židlemi kolem 
každého stolu. Poskytování občerstvení může také pomoci vytvořit dobrou atmosféru pro 
sdílení.
Návod k použití:
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1 Můžete vyjmenovat 5 největších 
překážek k vyučování cizího jazyka u 
osob s nízkou úrovní gramotnosti?

2Můžete vyjmenovat nejméně pět efektivních 
výukových strategií, které je možné použít u 
tohoto žáka? Můžete vyjmenovat pět 
neefektivních strategií, které u tohoto žáka 
nelze použít?

OTÁZKY:

3
OTÁZKY:
Můžete uvést multimodální
zdroje, které mohou rozšířit
komunikaci a přispět k
udržení znalosti?

OTÁZKY:

Práce s přístupem WeR1 – Aktivity pro 
workshopy profesního rozvoje
První sezení – diskuze

Rozdělte účastníky workshopu do tří skupin a každou usaďte k jednomu stolu. Položte 
na stůl otázky a stanovte zapisovatele a moderátora:
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1 Projděte Formulář výukového plánu 
WeR1; prodiskutujte vaše hlavní 
poznatky ohledně přístupu WeR1

2Projděte jeden z Pracovních výukových plánů 
WeR1. Jaké jsou hlavní aspekty CLIL a TBL a 
jak jsou zde pojmuty?

OTÁZKY:

3
OTÁZKY:
Projděte Sadu nástrojů a zaměřte se na témata a okruhy.
Jaké myšlenky vás napadly, když jste přemýšleli nad 
tématy a okruhy, které jsou relevantní pro vaše studenty, a 
jak vám tento materiál může pomoci ve vaší práci?

OTÁZKY:

Druhé sezení – Diskuze World Café

Druhé kolo se bude zabývat výukovými plány ze Sady nástrojů a připraví účastníky na 
třetí kolo workshopu: Vytvoření výukového plánu WeR1.

Materiály: stoly, židle, flipcharty, tužky a tištěné verze některých lekcí ze Sady 
nástrojů či přístup k Sadě nástrojů v elektronické podobě (témata mohou být vybrána 
na základě preferencí cílových skupin účastníků).
Příprava a instrukce:

• Podle Kola 1
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Po každé diskusi je dobré mít krátkou pauzu, která umožňuje oznamovatelům 
připravit pětiminutovou prezentaci o výsledcích konverzace u jejich stolu. Vyzvěte 
zapisovatele, aby přednesl krátkou prezentaci diskusí a pozval komentáře od 
skupiny. Pamatujte, že skupina by se neměla snažit dosáhnout konsensu (všichni 
souhlasí se stejnou věcí), je třeba uznat různé perspektivy.

Debrief:

Tyto otázky účastníkům prostřednictvím diskusí nastavují metodické 
motivace pro pedagogy. 

Praktická část pro hlubší učení 

Jakmile zprostředkovatel ukončí druhé kolo zasedání Světové kavárny, je na čase 
účastníky absolvovat strukturu plánu lekce se zaměřením na: 

• Byly mezi skupinami nějaké podobnosti, rozdíly nebo společná témata? 
• Existují nějaké mimořádné problémy, které by skupina podle jejich názoru 

chtěla podrobněji prodiskutovat, než se pohnou kupředu? 
• Využijte semináře PowerPoint, [MOU2] a určete, které snímky je třeba 

zvýraznit nebo rychle projít, v závislosti na znalostech a zkušenostech 
účastníků, které začnou být patrné po diskusích World Café. Snímky PPT 
slouží k podpoře facilitátora workshopu při prezentaci klíčových oblastí a 
nesmí být použity jako zdroj pro chronologické sledování prezentace v 
přednáškovém stylu. 

• Obsah průvodce a příručkou kurzu bude hlavním zdrojem teoretických 
znalostí a praktických příkladů, které budou prezentovány během 
semináře. 

• Zamýšlené výsledky učení
• Materiály, které mají být použity
• Metodika - nastavení pracovního cyklu 
• Přezkum úkolu 
• Hodnocení 

Na konci prezentace pořadatelé zodpoví všechny dotazy, které účastníci semináře 
budou mít ohledně plánů lekce. V případě, že neexistuje přístup k internetu a 
počítačům, musí pořadatel workshopu zajistit, aby měl dostatek kopií materiálů, které 
mohou být použity v lekci, aby byly distribuovány mezi účastníky. Poté vede účastníky 
různými fázemi zvolené lekce.



24

Plán lekce WeR1 (Task-based learning)
Podtéma

Téma

Úroveň

Anotace

Personal Introductions

Personal information obtained through a Survey

Založeno na kompetencích CEFR

Shrnutí lekce

Cíle lekce

Abychom vyhověli potřebám dospělých studentů, je dobré myslet prostřednictvím 
konkrétních výsledků učení, na které se vaše lekce zaměří. Když máte toto promyšlené a 
připravené dopředu, je snazší představit lekci studentům ve fázi před úkolem.

Může být vhodné použít akční karty k popisu výsledků učení. Revidovaná Bloomova 
taxonomie učení může poskytnout několik nápadů, jak vybrat nejvhodnější slovesa k 
popisu úspěchu žáka.

Na konci této lekce studenti dosáhnou následujících výsledků učení (Vyberte nebo založte 
výsledky učení na níže uvedených návrzích):

 … zapamatovat si…
 … rozumět …
 … aplikovat…
… analyzovat…
 … vyhodnotit ...
 … vytvořit…

Potřebné materiály

V průběhu lekce se třída bude podílet na sérii aktivit, které jsou navrženy tak, aby 
umožnily výukový proces. Tyto aktivity budou podporovány materiály a nástroji, např.: 

Titul Obsah je založen na tématech a okruzích, které 
souvisejí s životní realitou student. 
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• Úkol je primárně zaměřen prakticky.
• Úkol obsahuje nějakou “mezeru”, která má být vyplněna, např. (1) informační 

mezeru (studenti hledají řešení založené na tom, co vědí, případně provádějí 
průzkum, aby nalezli řešení); (2) chybějící řešení (studenti jsou seznámeni s 
problémem a pracují s dostupnými materiály, aby nalezli řešení); (3) chybějící 
názor (studenti jsou seznámeni s dokumentem a prezentují svůj názor na dané 
téma).

• Účastníci zvolí své jazykové zdroje, které potřebují k dokončení úkolu.
• Úkol má jasně definovaný, nejazykový cíl. 

Metodika

Přípravná fáze:
Popište, co se od žáka očekává během fáze úkolu. Může se jednat o jednoduchou 
směrnici, v níž se od studentů očekává, že dosáhnou jasně definovaného cíle. To by 
mělo být podle potřeby podloženo samostatně připraveným listem / šablonou. Úkol by 
měl usnadnit komunikativní praxi se strukturami cílového jazyka a slovní zásobou. (Níže 
je uveden stručný popis toho, co by jazykový úkol měl zahrnovat).
Poskytněte čas na diskusi o tématu nebo typu použitého jazyka a na objasnění 
zdůvodnění úkolu. Učitel může také chtít poskytnout ukázku dokončeného úkolu, buď 
samostatně, nebo na činnosti předchozí skupiny studentů, aby pomohl objasnit, co se 
od studentů očekává.

Úkol: 

• odkazy na zdroje, videa, atd.
• obrázkové karty / akční karty / paměťové hry
• poznámkové bloky
• zvýrazňovače

…atd.
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Evaluace

Po lekci může učitel využít tohoto prostoru k zamyšlení nad tím, jak lekce proběhla, a 
poznamenat si jakékoli změny učebních materiálů nebo metodiky, které by měly být 
provedeny, aby na příští lekci bylo dosaženo lepších výsledků. Učitel hodnotí, do jaké 
míry byly dosaženy výsledky učení a zvažuje, na jakém pokroku lze stavět.

Popis:

• jak bude úkol řešen (časový plan, využití zdrojů, atd.)
• jak bude učitel podporovat žáky během řešení úkolu, sledovat jejich pokrok a 

zaznamenávat obecné nebo výukové poznatky či úspěchy
• co se stane, když vyprší stanovený čas na dokončení úkolu nebo byl již 

překročen, např. zda budou páry či skupiny prezentovat své dosavadní výsledky 
orálně či písemně

Shrnutí:

Popište, jak učitel poskytne žákům svůj vhled na výukový proces, např. poukázáním na 
příklady dobrého použití jazyka, dodržování instrukcí, zaznamenávání problémů a 
návrhy, jak by práce skupiny mohla být vylepšena.

Níže je uveden příklad lekce ze sady IO2 – Sbírka aktivit:



27

Místa k navštívení
Téma
Podtéma

Úroveň

Anotace

Automobilový průmysl

Jednání se zákazníky

A2-B1

Při práci řidiče nebo řidičky autobusu či taxi je užitečné 
znát blízké okolí a umět doporučit místa stojící za 
návštěvu.

Cíle lekce

Studenti a studentky:

• se seznámí s tím, jak cestující informovat o zajímavých místech k navštívení
• si vyzkouší krátké hovory s cestujícími
• porozumí slovní zásobě, která se k tématu vztahuje

• Mobilní telefon
• Flip-charty, papíry, fixy

Potřebné materiály

K lekci budou potřeba následující materiály:
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Přípravná fáze: 
Studentům a studentkám představte téma lekce. Pokud se navzájem neznají, 
požádejte je, ať se představí. Zeptejte se jich na jméno, místo původu a dobu jejich 
pobytu v Česku.

Zeptejte se studujících, jaká místa v okolí by jako řidiči nebo řidičky autobusu nebo taxi 
doporučili cestujícím k navštívení. Nápady zapisujte na tabuli.

Hlavní fáze: 
Rozdělte třídu do dvojic. Úkolem dvojic je vytvořit nahrávku rozhovoru mezi řidičem a 
cestujícím. Konverzace by měla zahrnovat následující body:

• Zdvořilé pozdravení cestujícího
• Alespoň jedno doporučení zajímavého místa k navštívení (např. restauraci, 

památku, park apod.)
• Popis cesty k danému místu (15 minut)

Každá dvojice přehraje svoji nahrávku ostatním ve třídě. Zaměřte se na zpětnou vazbu 
týkající se jazykové správnosti i obsahové srozumitelnosti. (15 minut)

Závěrečná fáze: 

Společně se třídou projděte nejasnosti, které během lekce vyvstaly. Tyto nejasnosti 
mohou zahrnovat jak výslovnost problematických slov nebo gramatiku, tak reálie.

Lekci uzavřete následujícími otázkami: Co si z lekce odnášíte? Proč je to pro vás 
důležité?  (15 minut)

Metodikay
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Evaluace

Po skončení lekce je žádoucí její reflexe a zaznamenání si případných úprav týkajících 
se použitých metod nebo materiálů. Zaměřte se i na dosažení cílů lekce. Byly dosaženy 
všechny cíle, které byly stanoveny? Pokud ne, jak by mohlo být jejich dosažení 
podpořeno?

Vytvořte plán lekce WeR1
Závěrečná aktivita tohoto workshopu zahrnuje vytvoření plánu lekce. Na základě 
získaných znalostí a inspirací z prezentovaných příkladů budou účastníci požádáni, 
aby pracovali v malých skupinách (nejlépe ve skupinách s podobnými cílovými 
skupinami).

Rozdělte šablony plánů lekce do skupin / přímo do generátoru šablon online.

Účastníci mohou také pracovat ve skupinách, kde každý jednotlivec vytváří svůj 
vlastní plán lekce, ale spolupracuje se skupinou při vytváření nápadů a je k dispozici, 
když potřebují podporu nebo potvrzení pro své myšlenky a postřehy. Během tohoto 
procesu bude pořadatel dostupný jako mentor, naslouchá skupinám a pomáhá / dává 
návrhy, jak postupovat vpřed.

Aktivita končí představením plánů lekce, kde mají ostatní účastníci příležitost 
diskutovat o předložených plánech lekce, najít inspiraci pro vlastní lekce a položit si 
otázky o překážkách a výzvách.
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Hodnocení workshopu
Na konci workshopu účastníci vyplní evaluační formulář. Evaluace bude použita ke 
zhodnocení kvality workshopu profesního rozvoje WeR1.

1) Jak byste celkově ohodnotili workshop? (1 = nedostatečný - 5 = výborný)

 1  2  3  4  5

2) Jaká témata nebo části workshopu pro vás byly nejzajímavější?

• _____________________________________________________
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________
• _____________________________________________________

3) Naplnil workshop cíle programu?

Ano Ne 

Pokud ne, prosím vysvětlete. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

4) Znalosti a dovednosti získané na tomto workshopu?

Splnily vase očekávání        Ano Ne     Částečně

Budou užitečné pro mou práci  Určitě ano Spíše ano      Částečně      Spíše ne

5) Jak by podle vás mohl být workshop vylepšen?
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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6) Ohodnoťte prosím organizaci workshopu (od 1 = nedostatečný do 5= výborný)

1  2  3  4  5

Další komentáře nebo návrhy 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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