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Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ (webinář) 
 

První odpoledne (27.4.2021 – 14:00-17:30) 

 V první části webináře se účastníci seznámí s možnostmi využití videonahrávek (vč. klipů 
k písním) jako východiska pro rozvoj jazykových prostředků (výslovnosti, slovní zásoby, 
gramatiky) i řečových dovedností (poslechu, ústního a písemného projevu).  

 Důraz bude kladen na rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků. Dále se v této části 
účastníci dozví zásady práce s videem pro různé věkové kategorie (2. stupeň základní školy a 
střední školy), zahrnuto bude také seznámení s nejčastějšími chybami, kterých je možné se při 
práci s mediálním obsahem dopustit.  

 Účastníci dostanou možnost si v online prostředí vyzkoušet práci s nahrávkami z pozice žáků. 
Prostřednictvím připravených pracovních listů si vyzkouší různé metodické postupy práce 
s videem.  

 Všechny materiály jsou využitelné ve výuce ruského jazyka na základních a středních školách. 

 

Druhé odpoledne (5.5.2021 – 14:00-17:30) 

 Druhá část webináře bude věnována prezentaci různých zdrojů multimediálního obsahu, který 
je využitelný ve výuce ruského jazyka.  

 Účastníci si vyzkouší tvorbu online pracovního listu s možností poskytnutí okamžité zpětné 
vazby žákům. 

 Účastníci si vyzkouší práci s videonahrávkami různých žánrů, a to jak v roli žáků při práci 
s ukázkovým pracovním listem, tak v roli učitelů. Součástí bude také prostor pro sdílení 
zkušeností a ukázek dobré praxe.  

 

Využití multimediálního obsahu ve výuce ruského jazyka je způsob, kterým lze nejen zvýšit 
motivaci žáků, ale také zprostředkovat nejen mluvenou řeč rodilých mluvčích, ale také prvky 
kultury. Webinář je koncipován maximálně prakticky a všechny materiály obdrží vyučující 
v editovatelné elektronické verzi.  

 

Délka a cena webináře: 8 vyučovacích hodin za 2.000 Kč  

Přihlášky: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA nebo info@institut-letec.cz 

Číslo akreditace kurzu  v systému DVPP MŠMT: MSMT-14598/2018-2-646 

 

Přijďte na náš webinář načerpat novou inspiraci pro Vaši výuku! :-)  


