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IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 
O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU

Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě

14. – 17. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé českého jazyka doma i v zahraničí, bohemisté, lektorky 
a lektoři češtiny pro cizince,

srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympozium o češtině jako cizím jazyku, které se 
bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14. – 17. 
8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Sympozium je určeno vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako 
cizím a druhým jazykem. Program setkání bude rozdělen do jazykové, literárně historické a 
metodicko-technologické sekce. 
Součástí sympozia je soutěžní studentská posterová sekce.

Rámcový program sympozia 

1. předkonferenční workshopy
úterý 14. 8. 2018, 14:00 – 17:30  
Workshopy představí elektronické on-line kurzy pro výuku češtiny. 
 Interaktivní čeština -  komplexní on-line kurz (PaedDr. Ilona Starý Kořánová)
 WRILAB2 - on-line kurz zaměřený na výuku psaní (PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.  - PhDr. 

Ana Adamovičová)

2. vlastní konferenční program
středa 15. 8. 2018 – 16. 8. 2018 
registrace 15. 8. 2018, 9:00 – 10:00
zahájení konference 15. 8. 2018, 10:00
zakončení konference 16. 8. 2018, 17:00

3. pokonferenční kulturní program
pátek 17. 8. 2018
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Vítána jsou zvl. témata z oblastí:

LINGVISTICKÉ 
 současný stav jazykového vzdělávání
 odborné jazykové vzdělávání
 prezentace výzkumů a sond

LITERÁRNĚ HISTORICKÉ
 výuka historie a reálií
 výuka lingvoreálií
 výuka literatury
 nové příručky
 prezentace výzkumů a sond

METODICKO-TECHNOLOGICKÉ
 osvědčené metody a nové trendy ve výuce ČCJ
 psychodidaktické aspekty ve výuce ČCJ
 rozvoj řečových dovedností
 využití technologií ve výuce ČCJ 
 (e-learning, blended learning, žákovské korpusy aj.)
 prezentace výzkumů a sond
 prezentace metodických materiálů
 příprava budoucích učitelů ČCJ
 potřeby bohemistických  pracovišť ve světě
 rozvoj oboru bohemistika

Přihlášku a podrobné informace o konferenci 
najdete na webových stránkách: 

http://symp-ubs.ff.cuni.cz

Na setkání s Vámi se těší členové Ústavu bohemistických studií FF UK!




