Zpráva o průběhu kurzu

Jméno účastníka: Mgr. Martina Finsterlová
Místo konání: Vichy, Francie
Název školy: Cavilam – Alliance française
Termín: 2. – 13. 7. 2018
Název kurzu: Formations pédagogiques pour professeurs de FLE
Názvy absolvovaných modulů: Apprendre et enseigner le français avec des objets connectés
Panorama de la société française en 2017
Comprendre la société française d´aujourd´hui
Plaisir de lire, plaisir d´écrire en français

Na začátku července jsem se zúčastnila dvoutýdenního intenzivního kurzu pro pedagogy
vyučující francouzštinu jako cizí jazyk ve francouzském městě Vichy. Výuku zajišťoval
Cavilam ve spolupráci s univerzitou v Clermont-Ferrand. Tuto školu jsem si vybrala kvůli
vynikajícím referencím a dlouholeté tradici (vzdělávalo se zde od jejího založení už 140 000
studentů).
Výuka byla intenzivní, každý týden zahrnovala 31 vyučovacích hodin ve dvou modulech.
Díky tomu, že jsem celkově absolvovala čtyři různé moduly s čtyřmi různými vyučujícími a
pokaždé jinými spolužáky, byla i velmi pestrá. Nedokázala bych říci, který z lektorů byl
nejlepší, protože všichni byli nejen odborně a pedagogicky na výši, ale i neuvěřitelně přátelští
a otevření. Hodiny měli pečlivě připravené a i po metodologické stránce inspirativní. Ke
každému tématu jsme obdrželi tištěné pedagogické materiály i odkazy na užitečné webové
stránky. Získali jsme i přístup na e-learningový portál školy, který můžeme ještě rok využívat.
Na stránkách školy jsou také uloženy naše projekty, které jsme vytvářeli na tabletech za
pomoci probíraných aplikací (Framapad, Puppet Edu, Book Creator).
Dostatečný prostor byl při hodinách věnován také výměně názorů a zkušeností. Velmi
zajímavé diskuze probíhaly zejména v modulech, které se zabývaly současnou francouzskou
společností, protože situaci ve své zemi nám přiblížili kolegové nejen z evropských zemí, ale i
z Mexika, Indie, Kanady či Jihoafrické republiky. Měla jsem za celý pobyt spolužáky z 19
různých zemí, ale ani jednoho z ČR.
Kromě vybraných modulů jsme se účastili i dalších akcí, jako byly přednášky univerzitních
profesorů D. Chabanala a B. Magniera, beseda se spisovatelem Oho Bambe, setkání se
zástupci TV5 MONDE a velkých jazykových nakladatelství nebo seminář o zlepšení
zapamatování.

Cavilam zajistil pro své studenty i řadu volnočasových aktivit. Osobně jsem využila možnosti
zhlédnout francouzské filmy, ochutnat regionální produkty, navštívit koncert písničkáře
Frédérica Bobina, projít si s průvodcem celé Vichy i jet na výlety do Clermont-Ferrand,
Charroux, Billy a podniknout výšlap na sopku Puy de Dôme. To všechno prohloubilo mé
znalosti francouzských reálií.
Ubytovaná jsem byla v rezidenci v blízkosti školy, v jednolůžkovém pokoji s vlastním
sociálním zařízením a kuchyňkou. Vedle školy se nachází i jídelna Cavilamu, ubytování a
stravování je tedy naprosto vyhovující.
Pokud bych měla srovnat kurz ve Vichy s kurzem, který jsem před třemi lety absolvovala
v Nice, mohu konstatovat, že ho předčil ve všech směrech. S úrovní kurzu jsem byla opravdu
spokojena, byl velmi přínosný a dalším francouzštinářům bych ho rozhodně doporučila.

Před školou

Přednáška Loica Depeckera z pařížské Sorbonny

Radnice ve Vichy

Léčivé prameny v lázeňském městě Vichy

Kasino ve Vichy

