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Přípravné dny s jazykovou animací a orientací 
v místě praxe v rámci Programu podpory 
odborných praxí 
 
 
Přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe se konají 
první dva dny praxe, která je podporovaná Tandemem v rámci Programu 
odborných praxí. Jsou realizovány v místě přijímací instituce. Přípravné dny 
mají účastníkům pomoci zvyknout si a integrovat se do nového prostředí, 
seznámit se s kontaktními osobami a organizačními pokyny. Doporučuje 
se, aby účastníci dorazili na místo praxe v pátek a přípravné dny se tudíž 
mohly konat o víkendu. 
 

 
Sedm doporučených částí přípravných dnů: 

 úvod – představení jazykového animátora, Tandemu  
 a Programu podpory odborných praxí 

 „klasická“ jazyková animce – základní slovní zásoba, pozdravy, 
čísla atd. (viz http://www.jazykova-animace.info) 

 zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové 
animace – přizpůsobí se oboru a jazykovým znalostem účastníků 
(česko- německá hra na trénování paměti PeXmory je vytvořena 
pro sedm učebních oborů) 

 interkulturní vzdělávání resp. vědomá práce s diverzitou – 
nacítění se na nové kulturní prostředí pomocí interkulturních aktivit - 
resp. vědomé práce z diverzitou, důraz je přitom kladen na zpětnou 
vazbu (viz http://www.tandem-org.cz/vedoma-prace-s-diverzitou) 

 orientace v místě praxe – ubytování praktikantů, MHD do místa 
praxe, pošta obchody, vlaky 

 prohlídka pracoviště – seznámení s pracovním prostředím  
a kolegy, případně odborný a jazykový úvod do nadcházející praxe 

 shrnutí a evaluace – vyhodnocení přípravných dnů, rozloučení 

Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem 
je vzbudit zájem o sousední zemi a její jazyk, naučit účastníky hravou 
metodou základy sousedního jazyka a prohloubit již získané jazykové 
dovednosti. 
 
Tandemem vyškolení a certifikovaní jazykoví animátoři zprostředkují 
účastníkům první vhled do jazyka a kultury sousední země, přičemž si 
účastníci hravou formou osvojí jak základní, tak odbornou slovní zásobu. 
Tandem jazykového animátora institucím zprostředkuje, předává první 
kontakty a přebírá náklady za realizaci přípravných dnů (honorář 
jazykového animátora).  
 
Aby jazykový animátor mohl připravit program ušitý na míru každé skupině, 
potřebuje informace o věku, počtu, oboru, jazykových schopnostech  
a speciálních potřebách účastníků. V neposlední řadě je důležité sdělit 
očekávání účastníků i samotného zařízení. Přípravné dny budou po jejich 
skončení hodnoceny přijímacím zařízením. 
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