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Datum: 6.-17.8.2018
Kurz: jazykově – metodický kurz pro učitele francouzského jazyka
Hodinová dotace: 39h
V rámci projektu Erasmus + KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců a mobilita pracovníků škol jsem byla
vybrána jako učitelka francouzštiny k účasti na jazykově-metodickém kurzu do francouzského města
Vichy. Kurz probíhal v Alliance française v Cavilamu, což je jedno z nejznámějších center, která se
zabývají tvorbou a vývojem nových metod ve výuce francouzského jazyka pro cizince. Do Cavilamu
jsem odjížděla s cílem zlepšit si jazykové a metodické schopnosti pro výuku mých studentům tady na
gymnáziu. Náplní kurzu bylo zlepšování praktických jazykových dovedností a to např. rozšíření slovní
zásoby, nácvik výslovnosti, nová pravidla francouzského pravopisu, porozumění psanému a
slyšenému textu a ústní projev. V kurzu jsem byla jediná Češka, což bylo jednoznačně velké plus pro
procvičení běžného hovorového jazyka a také získání nových poznatků o výuce francouzštiny v jiných
zemích. V odpoledních blocích pak probíhaly metodické semináře, přednášky a prezentace nových
metod a postupů a výukových zdrojů. Zajímavé byly semináře zaměřené na výuku francouzské
výslovnosti, kde jsme měli možnost prodiskutovat s kolegy z různých zemí, s jakými problémy se při
nácviku fr. hlásek potýkají oni díky svému mateřskému jazyku. Velmi přínosným byl pro mě i seminář
o nových pravidlech francouzského pravopisu, který se díky už několikáté reformě zjednodušuje, ale
bohužel trvá pár let než se nová pravidla dostanou do učebnic francouzštiny pro cizince. Na
přednáškách i seminářích nám lektoři a univerzitní profesoři vždy ochotně představili své zdroje,
které využívají pro vytváření svých materiálů a ukázali nám jak je možné s těmito zdroji pracovat.
Velmi známým je program TV5 Monde, na jehož existenci má velkou zásluhu právě laboratoř
Cavilam. Tento program, který využívám i já je koncipovaný pro výuku jazyka pro všechny úrovně.
Francouzské rádio RF či švýcarské rádio RTS a spoustu dalších běžně dostupných zdrojů. Škola
samotná se také stará o bohatý kulturní program a nabízí velkou škálu výletů do okolí, degustace,
promítání filmů, koncerty, sportovní aktivity nebo večerní přednášky, což vše přispívá k navození
větší autenticity během studijního pobytu. Sama jsem využila této možnosti a navštívila večerní
přednášku o vývoji francouzského jazyka a promítání krátkometrážních francouzských filmů.
S pobytem ve Vichy jsem maximálně spokojena, chci i nadále využívat získaných zkušeností ve výuce
a to konkrétně se zaměřit na intensivnější nácvik výslovnosti a zprostředkovat studentům lepší
přístup k poznání jazyka a francouzské kultury při výměnných pobytech, které se chystáme
zorganizovat.
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