KNJ →FP TU v Liberci, 1.-2. ročník ZS 2018/2019

(Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ)

Didaktika německého jazyka 3 – DN3E – povinný (1+1+0 Zp, Zk)

- sylabus

Podmínky zápisu: žádné
Počet kreditů: 3
V předmětu Didaktika cizího jazyka budou shrnuta doposud probraná témata (jazykové
prostředky a řečové dovednosti) ve vztahu k historickému vývoji jednotlivých metod ve výuce
cizích jazyků.
1. týden: opakování jazykových prostředků, řeč. dovedností
2. - 3. týden: Terminologické vymezení pojmu metoda, metodická koncepce, gramatickopřekladová metoda (GPM) – historický kontext, role gramatiky, práce se slovní zásobou,
texty, typologie cvičení, ukázka učebnicové lekce
4. – 5. týden: Interlineární metoda, kritika GPM - klady, zápory/ úvod do přímé metody –
historický kontext, přímá metoda (PM) - základní charakteristika, analýza učebnicové lekce,
klady/zápory, Porovnání GPM a PM
6. - 8. týden: úvod do audioorální metody – hist. kontext, audioorální metoda: základní
charakteristika (pedagog., lingvistická východiska…), analýza učebnicové lekce.
Audiovizuální metoda: hist. kontext, základní charakteristika, analýza uč. lekce; porovnání
audioorální a audiovizuální metody
9.- 10. týden: Komunikační metoda, vznik – základní charakteristika, analýza uč. lekce,
otevřené učení, postmetodické období
11.- 14. týden: Alternativní metody (sugestopedie, TPR, …), prezentace studentů, reflexe
semináře
Povinná literatura:
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Doporučená literatura:
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Liškař, Č.: Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Brno: UJEP, 1974.
Mothejzíková, J.: K principům komunikativního vyučování. In: CJ, roč. 31., č.7, s. 295-298.
Roche, J.: Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: 2005.
Podmínky k udělení zápočtu a účasti na zkoušce:
-

povolena 1 absence
vypracování dílčích úkolů, aktivní účast v seminářích
prezentace tématu – zadáno na prvním semináři (kritéria hodnocení: věcná a jazyková
správnost)

Zkouška:
Ústní zkouška, rozbor učebnicové lekce, látka předmětu DN1E, DN2E a DN3E.
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