ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte
Wissenschaften Amberg - Weiden
ve spolupráci s Česko – německým fondem budoucnosti
pořádají

Víkendové setkání učitelů češtiny
jako cizího jazyka.
Datum konání: 22. – 24.6. 2012
Místo konání: výukové prostory ÚJOP UK, středisko Krystal, José Martího
2/407, Praha 6
http://1url.cz/0KXo

Výukové prostory střediska Krystal jsou součástí hotelu Krystal, kde je možno si zajistit
v kapacitě ÚJOP UK i ubytování (viz. přihláška). Středisko/hotel Krystal se nachází na Praze 6,
asi 20 minut od centra města, kam je možné se dopravit tramvají a metrem.
Účast na přednáškách a workshopech je zdarma. Malé občerstvení součástí programu.
Ubytování a stravné si hradí účastníci.
Účastníci setkání budou mít možnost zakoupit si se slevou 25% učebnice a jiné učební
materiály z produkce nakladatelství. Každý účastník obdrží zdarma výtisk učebnice Lídy Holé
Čeština Expres 1.
V příloze najdete program a krátké medailonky přednášejících a přihlášku na víkendové setkání
i na ubytování.

Jakékoliv dotazy posílejte je na adresu petra.vajsova@ujop.cuni.cz.

Program Setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka
22. – 24.6.2012
Pátek




příjezd, ubytování
16.30 – 17.45 přivítání, představení ÚJOP UK a Hochschule für angewandte Wissenschaften
Amberg – Weiden
19.00 pro zájemce procházka centrem Prahy

Sobota
8.30 – 9.30
přednáška

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) PhDr. Kateřina Vodičková

9.45 – 10.45
přednáška

Jak se připravit na zkoušku CCE?

PhDr.Pavel Pečený

11.00 – 12.00
workshopy

Workshop A – Jazykové testování

PhDr. Kateřina Vodičková

Workshop B – Přiřazení písemných produkcí
k úrovním podle SERR

PhDr.Pavel Pečený a
Mgr.Jana Nováková

13.15 – 14.15
přednáška

Jazyková animace

Hansjürgen Karl M.A

14.30 – 15.30

Workshop A – Jak vyždímat z učebnice co nejvíc

PhDr. Lída Holá +
PhDr.Zdena Malá

workshopy

Workshop B – Pohybové osvojovací aktivity

Lucie Nothnagel
15.45 – 16.45
workshopy
17.00 – 18.00
workshopy

Workshop A – Práce s textem

PaedDr. Ladislava Holubová

Workshop B – Pohybové osvojovací aktivity

Lucie Nothnagel

Workshop A – Hry a aktivity

PhDr.Zdena Malá

Workshop B – Reklamní videa ve výuce

PhDr. Pavel Pečený

Neděle
8.30 – 10.00

UČEBNA A

A) přednáška

Role gramatiky při výuce češtiny pro Observátorův
opravník
obecně
cizince v závislosti na cílových skupinách oblíbených učitelských omylů

B) interaktivní
přednáška
10.15 – 11.45
A) interaktivní
přednáška

PaedDr. Ladislava Holubová
Observátorův
opravník
oblíbených učitelských omylů
PhDr.Lída Holá

B) workshop
11.45 – 12.15

Ukončení konference

UČEBNA B

PhDr.Lída Holá
obecně Využití písňových textů v hodinách
češtiny pro cizince
PaedDr. Ladislava Holubová

Medailonky
PhDr. Pavel Pečený
(ÚJOP UK – Výzkumné a testovací centrum)
Vystudoval českou a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Vedle vědeckého zaměření na syntax současné češtiny se zabývá problematikou výuky
češtiny jako cizího jazyka. Od roku 2009 působí v Ústavu odborné a jazykové přípravy
Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Podílí se jednak na výuce češtiny jako cizího jazyka
v intenzívních semestrálních a letních kurzech a jednak vede kurz dramatické výchovy pro
studenty-cizince. V současné době pracuje ve Výzkumném a testovacím centru ÚJOP UK
mj. jako koordinátor Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince CCE–B1. Je členem Výboru
Asociace učitelů češtiny cizího jazyka.

Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D.
(ÚJOP UK – Výzkumné a testovací centrum)
Vystudovala českou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde také
v roce 2011 obhájila doktorskou práci na téma Modelování jazykových prostředků na úrovni C1
v češtině. V roce 2012 dokončila studium oboru Jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru,
Velká Británie. Od roku 2002 působila na Ústavu jazykové a odborné přípravy nejprve jako
externí vyučující češtiny pro cizince, později mj. též jako vedoucí Letní školy slovanských studií
na studijním středisku v Poděbradech. V současné době vede Výzkumné a testovací centrum,
kromě češtiny jako cizího jazyka se zabývá právě jazykovým testováním.

Mgr. Jana Nováková
(ÚJOP UK – Výzkumné a testovací centrum)
Vystudovala českou filologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Výuce češtiny jako cizího
jazyka se věnuje od roku 2005. Vede různé typy kurzů češtiny pro cizince. V současné době
spolupracuje jak s jazykovými školami, tak s Univerzitou Karlovou v Praze, Ústavem
jazykové a odborné přípravy (ÚJOP UK). Pravidelně vyučuje v letních kurzech a
v přípravných kurzech k Certifikované zkoušce češtiny pro cizince. Od roku 2011 působí ve
Výzkumném a testovacím centru ÚJOP UK mj. jako koordinátorka Certifikované zkoušky
z češtiny pro cizince CCE–B2.

PhDr. Zdena Malá
(ÚJOP UK –středisko Krystal)
Vystudovala českou a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Učila český a německý jazyk na gymnáziu Voděradská, později němčinu a češtinu pro cizince
na několika pražských jazykových školách. Pracovala jako metodička výuky češtiny pro
cizince v Caledonian School. Od roku 2010 působila na Ústavu jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy jako vyučující a metodička češtiny pro cizince, od roku 2011 vede středisko
Krystal ÚJOP UK. Je autorkou publikace Hry a aktivity pro výuku češtiny na úrovni A1.1 a
pracovního sešitu k učebnici Česky krok za krokem 2.
PhDr. Lída Holá
Vystudovala angličtinu a ruštinu na FF UK v Praze. Od roku 1994 se teoreticky i prakticky
zabývá výukou češtiny pro cizince a tvorbou výukových materiálů. Žije a pracuje v Praze.

Hansjürgen Karl M.A.
(Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, Regensburg)
Od r. 1997 pedagogický pracovník pro školy a školská zařízení, jazykovou oblast v
Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg. Jeho náplň
práce spočívá především v poradenství pro učitele v oblasti mezinárodních školních výměn,
organizaci a lektorování seminářů dalšího vzdělávání pro učitele. Zakladatel česko-německé
jazykové animace založené na interkulturní komunikaci a spoluautor publikací k této oblasti:
„Do kapsy. Malý česko-německý jazykový průvodce pro setkání mládeže“ (2011: 11.
přepracované vydání, přes 75.000 výtisků), „Triolinguale“ – CD ROM jazykové animace
(2005), „Česko-německé setkání. Příručka pro školy a sdružení dětí a mládeže“ – kap. Jazyk
a komunikace (2005). Má více než desetiletou zkušenost s vedením česko-německých
seminářů a workshopů pro pedagogy. Vedl rekvalifikační kurzy pro učitele ruštiny na učitele
němčiny na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (1993-1998), lektoroval workshopy pro
studenty Bohemica na univerzitě v Řezně k jazykové animaci (2001), přednášel pro učitele o
nových metodách výuky cizích jazyků na Goethe-Institutu Prag (1993-1998). Vystudoval
slovanskou filologii (nepedagogický směr) na univerzitě v Řezně (do 1993), během studia
absolvoval studijní zahraniční pobyty v: Brně, Oděse, Moskvě, Kyjevě. Ovládá český jazyk
na úrovni rodilého mluvčího (C2).

Lucie Nothnagel
Jmenuji se Lucie Nothnagelová a pocházím z Písku. Po studiu na gymnáziu jsem
absolvovala studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
obor učitelství pro 1. stupeň. O rok později jsem na téže fakultě absolvovala studium
germanistiky.
Od roku 1996 žiji v Německu, vyučuji na VHS němčinu pro cizince a češtinu. Několik let jsem
působila jako lektorka češtiny jako cizího jazyka v rámci Letní univerzity v Českých
Budějovicích. V roce 2002 jsem pracovala jako lektorka překladatelství na Ludwig-Maximilian
Universität Mnichov, na katedře slavistiky.
V poslední době se kromě výuky věnuji zajišťování a organizaci integračních kurzů pro
cizince při VHS Pfaffenhofen, organizuji letní školy s výukou češtiny pro cizince a jsem
držitelkou licence pro zkoušející certifikátu Goethe Institut a Telc úrovní A1, A2, B1.
Od tohoto roku působím také jako metodička seminářů pro učitele češtiny jako cizího jazyka
v Německu pro BVV a jako metodička kurzů pro azylanty v projektu EUF v Česku.

Dr. Ladislava Holubová
Akademische Oberrätin, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Amberg-Weiden
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor: čeština-němčina.
Pracovala na gymnáziu v Sokolově, na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity, na
Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Karlových Varech. Češtinou jako cizím jazykem se
zabývá od roku 1999 a češtinu učila na nejrůznějších typech škol v Bavorsku. V současné
době působí na Vysoké škole aplikovaných věd Amberg-Weiden, kde je ve vedení
Jazykového centra a vyučuje češtinu. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací
týkajících se metodiky češtiny jako cizího jazyka a provádí různá metodická školení v této
oblasti.

PŘIHLÁŠKA
NA MEZINÁRODNÍ VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO
JAZYKA
Datum konání:
Místo konání:

22. – 24. června 2012
ÚJOP UK, středisko Krystal, José Martího 2/407, Praha 6 – Veleslavín

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………..

Číslo pasu (či jiného dokladu): …………………………………………………………………………………
Kontaktní email: …………………………………………………………………………………………………….
Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 20.5.2012 na email: petra.vajsova@ujop.cuni.cz

V objektu hotelu je možnost ubytování. Ubytování si účastníci hradí sami.

Mám zájem o ubytování:
Požaduji jednolůžkový pokoj:
Požaduji snídaně:
Cena ubytování:

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

dvoulůžkový pokoj 800Kč/ 32 EUR/osoba/2noci/bez snídaně
dvoulůžkový pokoj 960Kč/40 EUR/osoba/2noci/se snídaní
jednolůžkový pokoj 1200 Kč/48 EUR/pokoj/2noci/bez snídaně
jednolůžkový pokoj 1360Kč/ 56 EUR/pokoj/2 noci/ se snídaní

Fakturační údaje pro EUR:
Číslo účtu: 271838690257 (Komerční banka), kód banky: 0100
SWIFT: KOMB CZ PP, IBAN: CZ9401000000271838690257
Fakturační údaje pro CZK/Kč:
Číslo účtu: 43-9390310207 (Komerční banka), kód banky: 0100
Částka za ubytování je splatná do 31.5.2012 (splatností je myšleno připsání peněz na účet ÚJOP UK).
U platby musí být uvedeno jméno účastníka kurzu.

