Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.
Mlýnská 1722, 370 01 České Budějovice

Věc: Pozvánka na konferenci pro vyučující anglického jazyka

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dne 7. května 2022 proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavla Klímy a ve spolupráci
s Cambridge University Press and Assessment, MAS Rozkvět, z.s. nositelem MAP II ORP ČB a s nakladatelstvím
Lingea Jihočeská konference pro lepší angličtinu, na kterou Vás a Vaše vyučující srdečně zve hlavní pořadatel,
Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o konferenci
přeloženou z původního listopadového termínu.
.
Konference je určena vyučujícím anglického jazyka na základních a středních školách a zabývá se dvěma hlavními
tématy - problematikou přechodu žáků a studentů mezi stupni škol a způsoby rozvoje jazykových kompetencí.
Mezi přednášejícími jsou osobnosti z Jihočeské univerzity, inspirativní vyučující z jihočeských škol a pozvaní lektoři
ze zahraničí. Na konferenci bude dále možné se seznámit s výukovými materiály pro anglický jazyk.
Cílem konference je nejen rozšíření a prohloubení odborných dovedností vyučujících, ale také výměna zkušeností
z praxe. Jedná se o největší akci svého druhu v jižních Čechách.
Dovolte, abychom Vás požádali o předání této informace Vašim vyučujícím.
Datum a čas konání: 7. 5. 2022, 8:30 - 15:30
Místo konání: Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, Č. Budějovice
Konferenční poplatek: Kč 200,Program a registrace: konference.elec.eu

S pozdravem,

Mgr. David Schaffelhofer,
ředitel
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Meet. Share. Inspire
Jihočeská konference pro lepší angličtinu
7. května 2022, konference.elec.eu

Co nás čeká a nemine. Strategie školství 2030+
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
V kratším úvodním vstupu budou představeny klíčové prvky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, které
se projeví ve fungování škol a při každodenní práci pedagogů.
Z jedničky na dvojku. Výzvy ve výuce angličtiny při přechodu z 1. na 2. stupeň ZŠ
Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Každý přechod mezi stupni vzdělávání přináší žákům výrazné změny a výzvy. Proměňují se vyučující, obsah i
způsoby výuky a často i celé sociální prostředí. V tomto semináři budeme sdílet zkušenosti související s přechodem
žáků z prvního stupně na druhý, přiblížíme si, co s sebou takový přechod nese v oblasti cizího jazyka, a budeme
hledat možnosti, jak toto náročné období můžeme jako učitelé podpořit.
Let's talk about progression
Charles Stewart, Cambridge University Press and Assessment
Getting our students actively engaged in speaking English in our classes can sometimes be challenging. With the
ever-present reality of having to prepare them for an official English exam, speaking is an area many teachers
address, but rarely are speaking skills taught in conjunction with a speaking task. In this interactive workshop, we
will focus on identifying the various speaking skills needed across the levels A2-C1 and looking at some practical
activities we can use in our classrooms to teach them in order to better prepare our students to take an official
Cambridge English Exam (Key, Preliminary, First, and Advanced Exams).
Z A2 na C1. Rozvoj jazykových kompetencí na 3. stupni
Mgr. Dagmar Šimková, Gymnázium Jírovcova
Středoškolští vyučující angličtiny se nezřídka setkávají se situací, kdy do prvních ročníků nastupují studenti s
rozdílnou úrovní jazyka. Tyto studenty je pak nutno dovést k maturitě minimálně do úrovně B1, na gymnáziích pak
ještě o úroveň až dvě výše. Jak se k těmto výzvám postavit a jaké postupy zvolit pro rozvoj kompetencí? V
interaktivním semináři se touto problematikou bude zabývat Mgr. Dagmar Šimková z Gymnázia Jírovcova v
Českých Budějovicích.

Real English Skills for Life. Mapping CEFR Levels and Cambridge English Exams
Darren Perrett, Cambridge University Press and Assessment
Are international language exams just proof of proficiency or can they help in other ways? Darren Perrett of
Cambridge English University Press and Assessment will present how Cambridge exams are linked to the
competences described in the CEFR and that exam preparation actually means the development of real skills
according to the internationally defined standards.
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Angličtina zábavně online na 1. stupni ZŠ. Tipy, triky, aktivity
Mgr. Markéta Šulistová, ZŠ a MŠ J. Š. Baara
Nebojme se učit online! Aktivity, nápady, pomůcky a hry v online hodinách, včetně předávání zpětné vazby. Výuka
očima vyučujícího i očima dětí. O tom všem bude hovořit Mgr. Markéta Šulistová, nadšená, oblíbená a kreativní
vyučující angličtiny na prvním stupni.
Rozvoj kompetencí na 2. stupni ZŠ, na A2 již v 7. třídě
Mgr. Marcela Vostřáková, Základní škola Tábor, Husova
Úroveň A2 již v sedmé třídě. Jakým způsobem přivádí zkušená vyučující angličtiny, Mgr. Marcela Vostřáková, své
žákyně a žáky na jazykovou úroveň obvyklou až u deváťáků? V tomto semináři se dozvíte jaké volí postupy a
materiály pro výuku, s jakými výzvami se setkává a jak jim čelí.
Jazykový certifikát jako náhrada maturity
Ing. Michaela Bébrová, Evropské centrum jazykových zkoušek (ELEC) a Mgr. Františka Lutterová, Cambridge
University Press and Assessment
Od podzimu minulého školního roku umožňuje MŠMT nahradit profilovou část maturity z jazyka jazykovou
zkouškou. O podmínkách nahrazení, benefitech pro školu i studenty a přípravných materiálech budou společně
hovořit Ing. M. Bébrová a Mgr. F. Lutterová.

Zkoušky Cambridge English na základních a středních školách - spolupráce a zkušenosti
Ing. Michaela Bébrová, Evropské centrum jazykových zkoušek
Spolupráce mezi školami a Evropským centrem jazykových zkoušek. Jaké jsou přínosy pro partnerské školy a
studenty? Jaké jsou důvody k jazykovým zkouškám na prvním, druhém i třetím stupni? O motivaci ke zkouškám u
studentů a možnostech spolupráce se školami, včetně příkladů dobré praxe, bude hovořit Ing. Michaela Bébrová v
otevřeném semináři s prostorem pro konzultace.

A view from abroad. How English is taught in Dutch schools
Arjen Engeltjes, ELEC
The Netherlands ranks high in international surveys of the proficiency level and prevalence of English as the first
foreigh language in the population. What is the key to success? Arjen Engeltjes will speak about the key aspects in
the Dutch system of language education.
Digitální jazyková laboratoř
Mgr. Vladimír Vlášek, Gymnázium J.V. Jirsíka
Přejete si vyzkoušet, jaké možnosti nabízí výuka cizích jazyků s využitím moderních technologií? Už jste měli
možnost setkat se s jazykovou laboratoří Robotel? Přijďte si prožít na vlastní kůži, jak vypadá vzorová hodina z
pohledu studenta. Po praktické ukázce jste zváni k diskuzi, kde se pokusíme zodpovědět všechny Vaše dotazy.
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