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Pozvánka  
na workshop 

Program 

08:30 – 09:00  Registrace účastníků 

09:00 – 09:15  Strategie školy při zavádění výuky odborného cizího jazyka a CLIL 

 Jitka Kunčarová, autorka konceptu OPEN LEARNING 

09:15 – 10:45    Workshop 1: Moderní cizojazyčná výuka a řízení výuky CLIL ve třídě 

10:45 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 12:30 Workshop 2: Aktivity před a po CLIL vyučovací hodině  

12:30 – 13:30    Přestávka 

13:30 – 15:00    Workshop 3: Výuka odborné terminologie a blended learning  

15:00 – 16:30    Workshop 4: Praktické využití videa při samostatné práci žáků 

CLIL  

A BLENDED LEARNING  

V PRAXI ŠKOL 

OPEN AGENCY Vás srdečně zve na workshopy, kde si vyzkoušíte aktivity 

s využitím řady učebnic, výukových videí a systému OPEN LEARNING 
 

 Workshopy jsou určeny pro ředitele, učitele cizích jazyků a nejazykových předmětů v základních 

 a  středních školách, kteří se chtějí se inspirovat příklady dobré praxe s výukou odborného cizího 

 jazyka a CLIL. 

Termín: pátek 9. 9. 2016, 9:00  - 16:30 hodin  

Místo: Impact Hub Ostrava, Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, více o místě konání zde, 

Cíl: Cílem je ukázat a vyzkoušet si praktické nástroje a výukové materiály vhodné pro výuku odborného 

 cizího  jazyka  a CLIL. Ukážeme Vám inovativní postupy, které pomáhají zvládnout odbornou 

 terminologii a lépe se připravit na výuku CLIL s využitím učebnic a výukového systému 

 OPEN LEARNING. Podívejte se na krátké video o OPEN LEARNING.  

 Program je veden v českém, případně anglickém a německém jazyce. 

Cena:  990,- Kč (30,60 € bez DPH, 37 € s DPH)  

 Každý účastník dostane online kurz dle vlastní volby z nabídky OPEN AGENCY. 

http://www.hubostrava.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=EJvo1LQfsgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EJvo1LQfsgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EJvo1LQfsgY&feature=youtu.be


Na workshopy se  závazně přihlaste vyplněním online formuláře .  

Termín uzavření přihlášek je 30. červen 2016.  

V přihlášce zvolte online kurz, který od nás dostanete jako dárek. Online kurz Vám zpřístupníme ihned 

po uhrazení ceny workshopu na základě faktury, kterou pošleme mailem na adresu uvedenou v přihlášce. 

 

Informace Vám rádi poskytneme na e-mailu kuncarova@openagency.cz, nebo tel. 608 658 151.  

WORKSHOP  1 

09:15 – 10:45  

Moderní cizojazyčná výuka a řízení výuky CLIL ve třídě 

Aspects of modern language teaching and classroom management 

Kamil Feidl, lektor CLIL se zkušenostmi z Ekvádoru, Etiopie a dalších zemí 

WORKSHOP 2 

11:00 – 12:30  

Aktivity před a po CLIL vyučovací hodině  

Before a after class activities 

Kateřina Oleksíková, lektorka  odborné němčiny se zkušenostmi s přípravou učitelů na CLIL 

WORKSHOP 3 

13:30 – 15:00  

Výuka odborné terminologie a blended learning 

Teaching professional terminology and blended learning 

Jitka Pultarová, učitelka angličtiny a odborných předmětů v angličtině 

WORKSHOP 4 

15:00 – 16:30 

Praktické využití videa při samostatné práci žáků 

Practical use of Video in the independent work of students 

Libor Klubal, učitel matematiky, Apple Professional Development Authorised Trainer 

OBSAH WORKSHOPŮ 

 Součástí každého workshopu je sledování a analýza mini lekce CLIL.  

 Presentation and analysis of pupil procedures for solving tasks in English. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE 
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Každý účastník projde všemi workshopy, získá inspiraci, nové zkušenosti, prakticky si vyzkouší aktivity 

a možnosti využití digitálních technologií a výukového systému ve výuce odborných cizích jazyků a CLIL. 

Těšíme se na Vás ! 

https://docs.google.com/forms/d/15idDRfP0Zo1D-MVCIzUuum9tFrB8wr4IUAUJisWh4y4/viewform
mailto:kuncarova@openagency.cz
mailto:kuncarova@openagency.cz
mailto:kuncarova@openagency.cz

