
WELCOME PŘÍRUČKA 

 

 
 

ÚVOD 

Toto je krátký příručka jak založit jazykový klub. Samozřejmě, že okolnosti se budou lišit 

v závislosti od toho, jestli klub bude na vesnici nebo ve měste a také v jaké zemi bude, 

ale doufáme, že zde je dostatek informací, abychom vám ukázali, jak se můžete 

přizpůsobit svým podmínkách a začít. Rádi bychom věděli, jak pokračujete -  připojte se 

k síti WELCOME a podívejte se na naše webové stránky a sociální média, aby jste získali  

další nápady a informace. 

Hodně štěstí Vám přeje WELCOME tým! 

 

VÁŠ JAZYKOVÝ KLUB 

Začínáme 

Jaký je účel Jazykového klubu? 

Kluby pro výuku jazyků jsou přátelská a vstřícná místa pro lidi, kteří mají omezené 

nebo žádné znalosti jazyka země, ve které žijí. Na několik hodin týdně jim umožňují 

procvičovat a zlepšovat své konverzační dovednosti ve skupinách 8-12 studentů. 

Kluby také pomáhají studentům zapojit se do místních komunit a až budou 

připraveni, pokračovat ve formálnějším jazykovém vzdělávání.          

Na webové stránce WELCOME najdete ukázky různých jazykových klubů. 

 

Kde mohou být Kluby umístěny? 

Kluby jsou umístěny přímo v komunitách - např. knihovnách, školách a školkách, 

na místech spojených s vírou, kavárnách – dokonce i venku v parcích a na tržištích.   
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Kdo se může zúčastnit? 

Kluby jsou konkrétně určené pro ty, kdo mají omezené nebo žádné znalosti jazyka 

země, ve které momentálně žijí. Některé Kluby mohou být vytvořeny pro speciální 

skupiny - např. ženy. 

Kdo Kluby vede? 

Koordinátorem klubu je instruktor, většinou z nějaké komunitní organizace. Často 

to jsou dobrovolníci. Instruktoři nemusejí být profesionální učitelé, ale je vhodné, 

aby si přečetli a porozuměli pokynům na internetových stránkách.      

 

 

Kolik lidí se může zúčastnit? 

Zjistili jsme, že jazykový klub nejlépe funguje s 8-12 lidmi scházejícími se na 2-3 

hodiny týdně, ale můžete mít i méně lidí na delší nebo kratší čas - to opravdu záleží 

na jednotlivých skupinách - každá je jiná. Pro skupiny nad 12 studentů 

doporučujeme 2 a více instruktorů.  

Je k založení Klubu potřeba hodně peněz? 

Ne. Pokud najdete klidné a bezpečné místo, kde se všichni navzájem uslyší, můžete 

založit jazykový klub. Kluby mohou úspěšně fungovat v obchodech, školkách, 

knihovnách, náboženských centrech a jiných komunitních organizacích.   

Samozřejmě, že nějaké zdroje se hodí. Můžete si třeba pořídit:  

 Flipchart a fixy 

 Některé aktivity pro učení jazyka 
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 Tužky a papír pro celou skupinu 

 Notebook/tablet s internetovým připojením 

 Chytré telefony s internetem 

 Kopírovací zařízení 

 Občerstvení 

 Přístroj k focení a nahrávání audia a videa (většinou v chytrém telefonu) 

 

Role instruktora Jazykového klubu 
 
Přicházejí k nám instruktoři s různými profesními zkušenostmi - komunitní pracovníci, 

nedávní absolventi škol, učitelé a asistenti, projektoví manažeři, pracovníci sociální péče, 

rodiče a bývalí studenti jazyka z migrantské komunity. 

Instruktoři mají za úkol:  

Plánovat a provádět aktivity v rámci jazykové výuky, spolu se studenty 

identifikovat jejich potřeby a cíle a nasměrovat je k pokročilejšímu jazykovému 

studiu. 

Komunikovat se zaměstnanci organizace pořádající klub (např. časy hodin, 

zařízení, komunikace se studenty, organizování přístupu ke zdrojům a občerstvení 

...)  

Chránit zdraví a bezpečnosti studentů během pobytu v klubu. To znamená,  zajistit, 

aby všechny prováděné aktivity splňovaly pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti 

organizace, která Klub pořádá.  

Přístup 

Místo formálních vyučovacích metod používáme facilitaci a lektorování.  

Co je facilitace?   

Facilitace (podpora, umožnění) se zaměřuje na to, jak se lidé účastní vzdělávacího 

procesu, nejen na to, čeho dosáhnou. Role facilitátora je vést, ne převzít vedení, a 

nestranně navrhovat nápady a názory. Někteří studenti, kteří jsou zvyklí na 

formálnější výukové metody, se mohou zpočátku tomuto přístupu bránit, protože 
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očekávají, že někdo bude skupinu vést. 

Jak mohu podpořit účast?   

 Vytvořte otevřenou a vstřícnou atmosféru, kde se každý přirozeně zapojí 

 Berte na vědomí jednotlivé nápady a rozhodnutí 

 Vytvořte strukturu, která umožní vyslechnout názor každého 

 Používejte pochvaly, aby se chtěli studenti během hodin zapojovat.   

Proč jsou facilitační dovednosti tak důležité?   

 Dobré facilitační dovednosti jsou zásadní pro zapojení studentů a pomáhání 

jim se zvyšováním sebedůvěry. Čím lépe dokážete facilitovat skvělou hodinu v 

Jazykovém klubu, tím sebevědoměji se budou jeho členové stavět ke sdílení 

svých nápadů a budou hrát aktivní roli ve skupině.   

Před hodinou  

 Zkontrolujte prostředí - je místo příjemné, dostupné a přiměřeně velké pro 

vaši skupinu?  

 Logistika - rozestavte židle do kruhu, což podporuje diskusi, zařiďte 

občerstvení (pokud je k dispozici) a zkontrolujte audiovizuální vybavení.   

 Máte všechny potřebné zdroje pro výukové aktivity? 

Při hodině  

 Zahajte setkání včas 

 Všechny přivítejte 

 Představte se navzájem 

 Odlehčete náladu 

 Základní pravidla - podpořte skupinu, aby si vytvořila svá vlastní základní 

pravidla, např. nechat každého mluvit a dodržovat čas.   

 Při každé hodině si projděte program a základní pravidla 

 Podpořte zapojení každého člena skupiny 

 Všímejte si naladění skupiny Pokud se skupina nudí, vrtí se na židlích, vypadá 

nesoustředěně nebo zmateně, zrychlete nebo zpomalte tempo hodiny nebo si 
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udělejte přestávku.   

 Buďte si vědomi své řeči těla Dávejte si pozor, ať se neopakujete, neříkáte 

"hm" mezi slovy a nehovoříte příliš rychle. Pokud jste nervózní nebo máte 

pocit, že ztrácíte kontrolu, udělejte si přestávku. Nestůjte pořád v jedné pozici 

čelem ke skupině, raději choďte po místnosti.   

 Každou sekci dané hodiny je třeba uzavřít podle potřeby 

 Respektujte práva a názory všech a nesuďte 

 Řešte chování nebo zastavte konverzaci, která je jakkoliv neuctivá nebo 

zastrašující, rasistická, sexistická, homofobní a diskriminující proti 

kterémukoliv členu skupiny 

 Buďte flexibilní, pokud nějaká aktivita nefunguje nebo vyžaduje více času 

 Na konci každé hodiny studentům poděkujte.   

Pár tipů 

 Měli by více mluvit studenti než instruktor! 

 Nenechte dominovat sebevědomější členy skupiny. 

 Dejte studentům čas na rozmyšlenou při mluvení - nespěchejte s vyplňováním 

nepříjemných odmlk. 

 Prodiskutujte a porovnejte strukturu různých jazyků; zdůrazněte, že mluvčí 

jazyků s arabskou, bengálskou nebo bulharskou abecedou to mají při učení 

jazyka s románským písmem ještě těžší. 

 Vyzdvihněte dobré a zajímavé použití jazyka během hodiny, aby z toho měli 

užitek všichni. 

 

Několik tipů pro práci s různými skupinami studentů 

Studenti vašich Jazykových klubů budou pocházet z velmi odlišných míst - jazykových 
dovedností, zkušeností a doslova z jiných zemí a kultur. Nesmíme podceňovat důležitost 
kulturního povědomí a citlivosti a dobrá facilitační praxe může pomoci k tomu, aby všichni 
členové skupiny byli respektováni a podporováni. 

Pár tipů: 

 Všímejte si pocitů jednotlivců: k vytváření a udržování atmosféry důvěry a 

respektu je nutné si všímat toho, jak lidé reagují na činnosti a témata diskuse, 

a reakce ostatních lidí ve skupině. Všimnout si, že se ztišili nebo jsou více 

uzavření do sebe, je zásadní. Vnímat, jak se jedinec cítí, a umět na to vhodně 

reagovat, je kritická facilitační dovednost.  
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 Uvědomte si chemii skupiny: pro dobrou facilitaci je nezbytná citlivost a 

reakce na dynamiku skupiny. Všimněte si, že se může hodinu od hodiny měnit, 

takže je důležité pravidelně hodnotit, jaké je rozpoložení skupiny, a 

odpovídajícím způsobem reagovat, pokud jsou unavení, energičtí, nervózní 

nebo znudění. 

 Pamatujte na důležitost aktivního poslechu: aktivní poslech je nezbytný pro 

pochopení toho, jak se lidé cítí a co je pro ně důležité. Opravdu efektivní 

naslouchání si všímá explicitního významu slov i implicitního významu a tónu. 

 Taktní vměšování: někdy jako facilitátor možná budete muset říci nepříjemné 

věci pro dobro skupiny. Schopnost tak učinit opatrně a laskavě je kritická, 

zvláště pokud je problém citlivý a/nebo souvisí s kulturním prostředím 

jednotlivců. Budete potřebovat zvláštní takt pro řešení emocionálních situací 

s respektem, ale v případě potřeby i pevně.   

 Rozvíjejte dobrý pocit načasování: Vypěstujete si schopnost poznat, kdy 

ukončit diskusi, kdy změnit téma, kdy zastavit někoho, kdo mluvil příliš dlouho, 

kdy nechat diskusi proběhnout a kdy nechat ticho trvat trochu déle. To je velmi 

důležité, když se diskutuje o emocionálních nebo citlivých tématech. Buďte 

připraveni být flexibilní.   

 Oslavujte rozmanitost skupiny: Dobrý facilitátor si uvědomí, že každá skupina 

je tak odlišná, jako studenti, kteří ji tvoří, a to s sebou přináší řadu zajímavých 

nápadů na aktivity a diskuse. Přibližte kulturní rozdíly pozitivním způsobem, 

zajímejte se o kulturní pozadí každého jednotlivce a poskytujte příležitosti pro 

studenty, aby o něm se skupinou hovořili.   

 Buďte opatrní, jak moc se zaměřujete na zvýraznění kulturních rozdílů. 

Existuje silný argument, že stejně důležité je zaměřit pozornost studentů na 

kulturní podobnosti v rámci skupiny a komunity, zdůrazňovat společné zájmy 

a hodnoty a podporovat harmonii. 

 

Několik tipů pro vytvoření úspěšného Klubu  

Tyto tipy vycházejí z projektu Mluvit anglicky s důvěrou, který v letech 2013-2015 

spolupracoval s více než 7 000 migranty a uprchlíky v Londýně. 

 Studenti jsou v centru procesu - zjistěte od nich, co potřebují a jak se nejlépe učí. 

 Využijte zdroje a příklady, které jsou specifické pro vaši místní oblast nebo kulturní 

komunitu (např. procházky po okolí, výlety do konkrétních obchodů / knihoven / 

muzeí).  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 Pozvěte na hodiny lidi z místní komunity, aby se studenty mluvili. 

  Povzbuďte studenty, aby přinesli vlastní zdroje (např. rodinné fotografie, obrázky z 

domova, novinové články, ozdoby, oblečení / látky ...).   

  Poskytněte studentům příležitost vyjadřovat se tvořivě, např. prostřednictvím 

dramatické tvorby, kresby, poezie, ...   

  Ptejte se studentů na jejich život a zájmy, ale buďte citliví - někteří mohou být stydliví 

nebo mít hrozné zážitky, o kterých nechtějí hovořit.  

  Povzbuzujte diskusi a neopravujte každou malou chybu - nejdůležitější je zlepšit 

důvěru a podpořit pokročilejší učení ve formální třídě.   

 Úspěšný Klub je společenský a zábavný:  

o Je-li to možné, naplánujte čas na začátku a na konci hodiny, aby si žáci 

mohli spolu popovídat.   

o Zaměřte se na aktivity, které podporují maximální interakci, a požádejte 

dobrovolníky, aby pro skupinu uspořádali další společenské příležitosti.    

o Buďte flexibilní, upusťte od činností, které nefungují, a pokračujte s těmi, 
které  mají ve skupině ohlas. Pokud najdou téma k diskusi, které jste neměli 
v plánu - nechte je převzít kontrolu nad tématem a sledujte, kam směřuje.  

 
 
 

Úvodní hodnocení a zápis 
 
Jazykových klubů WELCOME se může zúčastnit kdokoliv, ale pokud studenti chtějí získat 
certifikát a záznam o svém pokroku, musejí se zaregistrovat do klubu a poskytnout 
některé základní informace o sobě a svých dosavadních jazykových znalostech. Stáhněte 
si jednoduchý formulář pro registraci studentů a jako pomůcku při posuzování jejich 
současných jazykových schopností. 
 

 
Sledování pokroku 
K formulářům pro zápis a počáteční hodnocení jsou připojeny 2 jednodušší formuláře , 
které studentům pomohou zhodnotit jejich pokrok v polovině cesty a na konci kurzu. 
 
Studenti, kteří se přihlásí do klubu a dokončí kurz, obdrží záznam o svém pokroku a 
potvrzení o absolvování. 
 

Plán po skončení a nasměrování 
Po dokončení kurzu může student chtít hovořit o svých budoucích plánech a cílech v 
oblasti jazykového vzdělávání. Všechny kluby by měly sestavit seznam místních zdrojů, 
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např. dalších jazykových kurzů vedoucích k získání kvalifikace na vysokých školách a v 
komunitních organizacích - můžete také využít Fóra na těchto webových stránkách k 
zasílání a výměně informací.   
 
Úkolem klubového instruktora není poskytovat jakýkoli jiný druh pomoci a rady - ale je 
také užitečné zaznamenat si zdroje pomoci a podpory, na které mohou být žáci v případě 
potřeby odkázáni - např. místní poradenská centra, organizace sociálního zabezpečení 
atd.  

 
ECVET/Europass 
 
Program WELCOME sladil svou práci s Evropským systémem kreditů pro odborné 
vzdělávání a přípravu ECVET a povzbuzuje studenty, aby, až budou připraveni, používali 
sebehodnotící nástroje jazykových pasů EUROPASS. 
 

 
Kulturní povědomí 
Podpora kulturního povědomí v Jazykovém klubu  

Učení nebo zprostředkování jazyka vždy zahrnuje některé aspekty kulturního povědomí a 
diferenciace, i když třeba nevyřčené.  

Je důležité si uvědomit, že kultura je získané chování, ne instinktivní chování. Všichni lidé 
si postupně osvojují kulturu své komunity a země po celý svůj život. Hofstede naznačuje, 
že existují různé "úrovně kultury, každá hlubší a méně vědomá než ty ostatní, a každá 
vyžaduje k odhalení různé nástroje". 

Kulturní 
úroveň 

Jak se projevuje Důkazy  

Umělecké předměty a 
chování 

Tradice, oděv, zvyky  Pozorování  

Přesvědčení a hodnoty  Názor na to, jak by měl 
svět vypadat 

Rozhovor a průzkum  

Domněnky Často nevyslovené nebo 
podvědomé 

Dovozování a 
interpretace 

 
Jazykové vzdělávání dospělých vždy vyžadovalo kulturní povědomí, protože se zabývá 
všemi druhy témat a diskusí, nejen osvojováním jazyka a gramatiky. Ve svých Jazykových 

https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose
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klubech budete projevovat kulturní povědomí tím, že budete spolupracovat se studenty 
a využijete zdroje, které se zabývají kulturním kontextem Spojeného království, kde se učí 
angličtinu.  

Buďte opatrní, jak moc se zaměřujete na zvýraznění kulturních rozdílů. Existuje silný 
argument, že stejně důležité je zaměřit pozornost studentů na kulturní podobnosti v 
rámci skupiny a komunity, zdůrazňovat společné zájmy a hodnoty a podporovat harmonii. 

Aktivity – výroky o kultuře 

Použijte některé z následujících citátů o kultuře jako výchozí bod pro skupinovou diskusi: 

“Všichni lidé jsou stejní. Jen jejich zvyky jsou tak odlišné.”  Confucius   

“Kultura je naučeným chováním společnosti nebo podskupiny.”  Margaret Mead   

“Jakmile jste si vědomi svých vlastních duševních modelů a kulturních předpokladů a 
jakmile budete schopni respektovat a pochopit, že lidé jiné kultury jsou oprávněně odlišní, 

pak je možné tyto rozdíly srovnat.” Trompenaars   

“Kultura je soubor příběhů, které si sobě vyprávíme sami o sobě.”   Clifford Geetz   

“Co můžeme udělat, je zvýšit povědomí o kulturních faktorech. Tímto způsobem se musíme 
snažit o zostřené pozorování, podpořit kritické myšlení o kulturních stereotypech a 
budovat toleranci. Jedná se o vzdělávací otázky, které se nedotýkají pouze jazykové výuky. 
Zvyšování kulturního povědomí je aspekt hodnotového vzdělávání ... překračující často 

úzké limity výuky jazyků.” Alan Maley   

 

Zaregistrujte váš klub a připojte se k síti Welcome 
 
Můžete si zaregistrovat svůj klub na webové stránce WELCOME, pokud se rozhodnete a 
získáte přístup k našim jednoduchým online nástrojům pro počáteční a pokročilé 
hodnocení. 


