
Deutsch als 
Fremdsprache
Jedná se o ucelenou sérii 
čtyř metodicko-didaktických 
vzdělávacích seminářů, které 
proběhnou prezenčně v Goethe 
centru Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.  
Tyto jsme pro Vás připravili 
za podpory Jihočeského kraje 
v rámci Celoživotního vzdělávání 
Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích ve spolupráci s čes-
kým zastoupením mnichovského 
nakladatelství Hueber Verlag.

Veškeré semináře této vzdělávací řady jsou 
akreditovány MŠMT.



Velké vzdělávací turné 2022

Celé generace žáků, studentů, 
klientů si stěžují, že se potřebují 
naučit „mluvit“, že mluvení jim 
nejde. Generace učitelů hledají 
efektivní cesty, jak tohoto cíle 
dosáhnout a kladou si otázku, 
proč je tento cíl tak obtížně 
dosažitelný. Jenže komunikovat 
nelze bez dovednosti adekvátního 
poslechu. Proto chceme dát 
učitelům v semináři podněty k přemýšlení 
a nabídnout inspiraci i praktické ukázky k 
tomu, jak je možné dovednost mluvení a 
poslechu s porozuměním zajímavým způsobem 
v hodinách německého jazyka s žáky trénovat. 
Současně si ujasníme roli učitele v procesu 
učení a význam správné metodiky při nácviku 
komunikačních dovedností.

09. 03. 2022  /  13:00 - 16:30

Ohne Hören kein Sprechen 
neboli  Cesta k mluvení vede 
přes poslech

Učení a pohyb jsou těsně 
spjaty. Výsledkem je urychlení 
procesu učení a lepší ukotvení 
nově osvojených struktur 
a forem v paměti. Při učení 
jazyka nejde o biflování obsahu, 
ale o získávání kompetencí. 
Velký význam mají v kurzu 
komunikativní aktivity. Centrálním 
bodem zůstává kompetence vyučujícího. Nová 
učebnice Momente nabízí vhodný obsah, který 
podporuje žáky a studenty, stejně tak jako 
vyučující v dosažení nových cílů. V semináři 
se seznámíte se spoustou praktických 
příkladů pro pestré vyučování bez velké 
námahy, které můžete použít v různých 
věkových i úrovnostních skupinách – 
pro „zahřátí“, k opakování, nebo jako 
příjemnou změnu vyučovací metody. 

07. 04. 2022  /  14:00 - 17:30

Kleine Gesten, große Wirkung; 
seminář  k učebnici Momente

Kdo chce na hodinách 
němčiny pracovat 
efektivně, potřebuje v první 
řadě dobře promyšlený plán 
a dobrý časový management. 
Jak mohu motivovat žáky pro 
téma, které budeme probírat? 
Jak mohu vystavit hodinu, tak 
aby bylo možné udržet zájem 
žáků i napětí a aby žáci novou 
látku dobře zvládli? Jakou roli přitom hrají 
sociální formy, jak mohu prostřídat aktivity a 
udržet dynamiku hodiny? Odpovědi na tyto 
otázky budeme hledat na semináři za pomocí 
praktických příkladů. K tomu přidáme tipy, jak je 
možné program hodiny flexibilně upravit, pokud 
náš připravený časový harmonogram náhodou 
stoprocentně nevyjde.

01. 06. 2022  /  13:30 - 17:00

Efektivní plánování  
komunikativní výuky němčiny

„Salzburg ist die Hauptstadt 
von Salzburg“ – chtělo by 
se citovat z jedné povídky 
klasika Egona Erwina Kische, 
když si člověk vzpomene na 
tradiční výuku reálií v dřívějších 
letech a starších učebnicích. 
Memorování faktů je však ve 
století informačních technologií 
nejen nudné pro žáky i vyučující, 
ale také zbytečné. V semináři si ukážeme na 
konkrétních příkladech, jak lze zprostředkovat 
žákům a studentům reálie zajímavě a rozvíjet 
jejich interkulturní kompetenci živým zábavným 
způsobem. 

31. 08. 2022  /  09:30 - 13:00

Reálie a projekty zábavnou 
formou
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