
 Anglický jazyk – Use of English C1 (webinář)   

 

Vzdělávací cíl 

Cílem on-line kurzu je zdokonalení a prohloubení znalostí gramatiky na výstupní úrovni C1 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (dále jen jako SERR). Absolvent 

vzdělávacího programu se seznámí s obsahem gramatické části jazykových zkoušek dané 

úrovně (prioritně SJZV a CAE), bude schopen identifikovat daný gramatický jev jako takový, 

systémově jej srovnat s ekvivalentem v rodném jazyce, správně používat strategie při 

absolvování testu, vnímat gramatiku jako nástroj vyšších jazykových rovin, jako soubor 

formálních prostředků, které pojí jednotlivé obsahové rámce a tvoří tak koherentní a zároveň 

kohezivní promluvu/text.      

  Obsah programu – podrobný přehled témat výuky  

Každý z dvaceti modulů obsahuje gramatické téma, kterému je věnována pozornost, dále pak 

detailní rozbor vzorových i uskutečněných zkoušek na úrovni C1. Nácvik strategií je vázán na 

typologii jednotlivých testů – cloze testy, transformační testy, hledání chyb atd.. Neméně 

důležitým cílem je komparace jednotlivých gramatických jevů mezi AJ a ČJ. Sekundárně se 

kurz věnuje rozvoji slovní zásoby (dle konverzačních témat včetně geografických standardů a 

expresiv).     

ZÁVAZNÝ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ON-LINE VÝUKY 

 

On-line výuka bude probíhat prostřednictvím platformy ZOOM nebo SKYPE, přičemž všech 

20 modulů (40 vyučovacích hodin) je koncipováno jako on-line synchronní výuka. Každá on-

line lekce závazně počítá po první ze dvou hodin s psychohygienickou pauzou v délce 15 minut.  

 

Veškeré použité materiály (cvičné testy, podklady ke konverzačním tématům) jsou 

kompatibilní s on-line výukou.  

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je podmíněno úspěšným absolvováním jednoho 

průběžného on-line testu a závěrečného on-line testu. Hranice úspěšnosti je min. 70%. 

 

Hodinová dotace a forma výuky 

 

On-line kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin.   

 

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

 

Kurz je určen pro: učitele mateřských, základních škol (I. a II. stupeň), učitele gymnázií, SOŠ 

a SOU, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou 

účastníci rozděleni dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 5/1 studijní 

skupina.  

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 

Každý účastník musí dodržet následující kritéria: a) min. 75% účast na on-line výuce (min. 30  

ze 40 on-line vyučovacích hodin), b) úspěšné absolvování jednoho průběžného a jednoho 

závěrečného on-line testu. Po splnění kritérií bude každému účastníku vydáno osvědčení s údaji 

dle pokynu MŠMT.  


