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DVOUSEMESTRÁLNÍ ZDOKONALOVACÍ KURZ K VÝUCE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 

JAK? 

 kombinované studium s distančními prvky  

 2 semestry  

 jednou za 14 dnů v pátek 

 2 tříhodinové bloky  (14.30 – 19.15)  

 128 vyučovacích hodin celkem 

 začínáme 2. 10. 2015 

 

PRO KOHO? 

 pro budoucí i stávající učitele češtiny 

jako cizího jazyka 

 kurz je akreditován MŠMT  

 

CO? 

 prohloubení znalostí z oblasti didaktiky se 

zaměřením na češtinu jako cizí jazyk (specifika 

výuky češtiny jako cizího jazyka) 

 z témat 

 Typologická charakteristika českého jazyka 

 Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky (SERR) a evropská jazyková politika 

 Jazykové funkce 

 Testování a hodnocení 

 Práce se skupinou 

 Jak učit poslech / čtení / psaní / mluvení 

 Jak učit gramatiku  

 Výuka fonetiky 

 Sociokulturní minimum a sociokulturní 

aspekty při výuce cizinců 

 Nové trendy ve výuce ČJCJ 

 Výuka češtiny pro děti cizince 

 Využití obrázků a signální gramatika 

 Učebnice češtiny pro cizince 

 aj. 

KDO? 

 v kurzu vyučují zkušení učitelé, autoři 

učebnic a přední odborníci na danou 

problematiku 

 

 

 

JAK KURZ HODNOTÍ NAŠI ABSOLVENTI? 

 

„Oceňuji kvalitu lektorů, vstřícnost, 

praktické vedení seminářů, poskytnutí 

rad, příjemné prostředí." 

 

„Kurz mi poskytl zajímavé informace o 

problematice výuky češtiny pro cizince a 

získal jsem v něm mnoho inspirací pro vlastní 

výuku. Kurz bych doporučil dalším 

zájemcům." 

 

 „Chtěla bych alespoň touto cestou 

poděkovat všem přednášejícím, kteří nám 

po dobu celého roku průběžně věnovali svůj 

čas. Všichni přispěli skvělým způsobem 

svými znalostmi a zkušenostmi, dokázali 

nám poradit, zaujmout nás, dát nám různé 

skvělé tipy a podněty. Jelikož nemám 

s výukou ČJCJ zkušenosti, byl pro mě tento 

kurz opravdu velkou pomocí a určitě i 

důležitým vodítkem pro budoucí výuku. 

Zdokonalovací kurz bych doporučila všem, 

kteří mají pochybnosti o tom, jak učit 

češtinu pro cizince, nebo i těm, kteří se 

chtějí něco nového přiučit." 

DO KDY? 

 přihlášky do 31. 8. 2015 

 cena kurzu: 12 950 KČ 

 další informace na  

 http://ujop.cuni.cz/kurzy/vzdelavani-

pedagogu 

 barbora.stindlova@ujop.cuni.cz 


