I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO
Metodická příručka

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak
CZ.1.07/1.3.04/01.0005
Channel Crossings s.r.o.

OBSAH
1. Úvod...........................................................................................................................................................3
2. Evropské jazykové portfolio a jeho části .................................................................................................4
3. Proč začít pracovat s Evropským jazykovým portfoliem.........................................................................6
4. Společný evropský referenční rámec pro jazyky.....................................................................................8
5. Několik užitečných tipů pro učitele jak pracovat s EJP........................................................................11
6. Několik užitečných tipů pro studenty jak pracovat s EJP.....................................................................13
7. Ukázky prací studentů.............................................................................................................................15
8. Užitečné odkazy ......................................................................................................................................16

2

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se
trochu jinak za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Příručka je určena nejen pro pedagogy základních a středních škol Středočeského kraje, ale pro
všechny zájemce z řad učitelů, kteří chtějí získat novou inspiraci pro výuku cizích jazyků a dále se
profesně rozvíjet.
Věříme, že nejen tato příručka, ale i ostatní metodické materiály pro Vás budou užitečným
pomocníkem a zdrojem nových podnětů pro výuku Vašich žáků.

Tým Channel Crossings

3

„Vzdělání je to, co vám zůstane, když si nevzpomenete na to, co jste se naučili ve škole.“
Albert Einstein

Evropské jazykové portfolio je součástí Europassu
1. Europass - životopis
2. Europass - jazykový pas
3. Europass - mobilita
4. Europass - dodatek k diplomu
5. Europass - dodatek k osvědčení
Co to je Evropské jazykové portfolio?
3 části EJP:
•

Jazykový pas

•

Jazykový životopis

•

Sbírka prací

V jazykové portfoliu je zaznamenáván rozvoj a úspěchy studenta v cizím jazyce a jeho součástí jsou
také nejlepší práce studenta. Úkolem jazykového portfolia je informovat ostatní o jazykové
kompetenci a mezikulturních zkušenostech jeho držitele, a to podle mezinárodně stanovených
kritérií.
Evropské jazykové portfolio používá šest mezinárodních jazykových úrovní navržených Radou
Evropy a vychází z Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
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Jazykový pas obsahuje záznamy o stávajících jazykových znalostech studenta, uvádí se zde
absolvované jazykové zkoušky a obsahuje seznam kritérií, které slouží k sebehodnocení
studentových znalostí cizích jazyků.
Jazykový životopis dokumentuje rozvoj jazykových znalostí studentů. Poskytuje informace o
jazykovém vzdělání držitele a jeho individuálních vzdělávacích cílech. Zahrnuje rovněž informace o
jazykových a mezikulturních zkušenostech studenta a jeho součástí je velmi podrobný popis všech
jazykových úrovní. Studenti do této části znamenávají, zda splnili stanovená kritéria pro vybranou
jazykovou úroveň. Pokud zaškrtnou více než 80% kritérií, je pravděpodobné, že student již
dostatečně ovládá danou jazykovou úroveň.
Sbírka dokumentů shromažďuje nejlepší práce studentů. Tyto práce dokumentují výsledky
studentů, kterých dosáhli v cizím jazyce. Do sbírky dokumentů mohou být zařazeny i získané diplomy
či zpětné vazby o žákově výkonu.

I´m
great!

I´m
excellent
!

I´m
super!!
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Proč začít pracovat s EJP?
•

Motivace všech studentů, i těch pomalejších

•

Zvýšení sebedůvěry a sebeúcty studentů

•

Zlepšení vztahů mezi studenty a učitelem

•

Soustředění více na komunikaci než méně závažné gramatické chyby

•

Samostatné rozvíjení jazykových schopností i mimo školu

•

Rozvoj schopnosti sebehodnocení a uvědomění si svých znalostí a dovedností

•

Pozitivní přístup k výuce jazyků

•

Sbírka prací– Jazykový životopis – Jazykový pas (1. a 2. stupeň ZŠ)

•

Jazykový pas – Jazykový životopis – Sbírka prací (SŠ a VŠ, dospělí studenti)

•

Záleží na typu studenta a jeho osobnosti

Dvě funkce Evropského jazykového portfolia
•

Funkce informativní

•

Funkce pedagogická

Pedagogická funkce EJP
•

Motivace všech studentů, i těch slabších

•

Rozvoj samostatnosti a zodpovědného přístupu ke studiu i mimo učebnu

•

Rozvoj schopnosti sebehodnocení a pozitivního přístupu k vlastním výsledkům

Dovednosti hodnocené v EJP
•

Poslech

•

Čtení s porozuměním

•

Ústní interakce

•

Samostatný ústní projev

•

Psaní
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Deskriptory
•

Popisy dovedností, které odpovídají dané úrovni dle SERR

•

Tvoří jednotnou stupnici

•

Pozitivní formulace

•

Určitost/Jednoznačnost

•

Stručnost

Použití deskriptorů
•

Ke stanovení cílů pro celou třídu

•

Při zjišťování pokroku studentů

•

Při sladění práce s učebnicí a EJP
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SERR – společný evropský referenční rámec pro jazyky
6 stupňů ovládání jazyka:
A1 = začátečník
A2 = mírně pokročilý

KET

B1 = středně pokročilý

PET

B2 = pokročilý

FCE

C1 = velmi pokročilý

CAE

C2 = velmi pokročilý

CPE

Evropské
úrovně

Stupnice pro sebehodnocení
A1

P
O
R
O
Z
Poslech
U
M
Ě
N
Í

Čtení

Ústní
M interakce

A2

B1
Rozumím hlavním myšlenkám
Rozumím frázím
vysloveným spisovným
a nejběžnější slovní
jazykem o běžných tématech,
zásobě vztahující se
se kterými se setkávám
Rozumím známým slovům k oblastem, které se mě
v práci, ve škole, ve volném
a zcela základním frázím
bezprostředně týkají
čase, atd.. Rozumím smyslu
týkajícím se mé osoby, mé (např. základní
mnoha rozhlasových
rodiny a bezprostředního informace o mně a mé
a televizních programů
konkrétního okolí, pokud rodině, o nakupování,
týkajících se současných
lidé hovoří pomalu
místopisu, zaměstnání). událostí nebo témat
a zřetelně.
Dokážu pochopit smysl souvisejících s oblastmi mého
krátkých jasných
osobního či pracovního zájmu,
jednoduchých zpráv a
pokud jsou vysloveny
hlášení.
poměrně pomalu a zřetelně.
Umím číst krátké
jednoduché texty. Umím
vyhledat konkrétní
předvídatelné informace Rozumím textům, které
Rozumím známým
obsahují slovní zásobu často
v jednoduchých
jménům, slovům a velmi
užívanou v každodenním
každodenních
jednoduchým větám,
životě nebo které se vztahují
materiálech, např.
například na vývěskách,
k mé práci. Rozumím popisům
v inzerátech,
plakátech nebo
událostí, pocitů a přáním
prospektech, jídelních
v katalozích.
lístcích a jízdních řádech. v osobních dopisech.
Rozumím krátkým
jednoduchým osobním
dopisům.
Umím komunikovat
Umím si poradit s většinou
Umím se jednoduchým
způsobem domluvit, je-li v jednoduchých běžných situací, které mohou nastat
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Evropské
úrovně
L
U
V
E
N
Í

Stupnice pro sebehodnocení
můj partner ochoten
zopakovat pomaleji svou
výpověď nebo ji
přeformulovat a pomoci mi
formulovat, co se snažím
říci. Umím klást
jednoduché otázky a na
podobné otázky odpovídat,
pokud se týkají mých
základních potřeb, nebo
jde-li o věci, jež jsou mi
důvěrně známé.

Umím jednoduchými
Samostatný
frázemi a větami popsat
ústní
místo, kde žiji, a lidi, které
projev
znám.

P
S
Písemný
A
projev
N
Í

P
O
R
O
Z
Poslech
U
M
Ě
N
Í

Čtení

Umím napsat stručný
jednoduchý text na
pohlednici, například
pozdrav z dovolené. Umím
vyplnit formuláře obsahující
osobní údaje, například své
jméno, státní příslušnost
a adresu při přihlašování
v hotelu.
B2
Rozumím delším
promluvám a přednáškám
a dokážu sledovat i složitou
výměnu názorů, pokud
téma dostatečně znám.
Rozumím většině
televizních zpráv a
programů týkajících se
aktuálních témat. Rozumím
většině filmů ve spisovném
jazyce.
Rozumím článkům
a zprávám zabývajícím se
současnými problémy,
v nichž autoři zaujímají

situacích vyžadujících
jednoduchou přímou
výměnu informací
o známých tématech
a činnostech. Zvládnu
velmi krátkou
společenskou
konverzaci, i když
obvykle nerozumím
natolik, abych konverzaci
sám/sama dokázal(a)
udržet.

při cestování v oblasti, kde se
tímto jazykem mluví.
Dokážu se bez přípravy zapojit
do hovoru o tématech, která
jsou mi známá, o něž se
zajímám nebo která se týkají
každodenního života (např.
rodiny, koníčků, práce,
cestování a aktuálních
událostí).

Umím použít řadu frází
a vět, abych
jednoduchým způsobem
popsal(a) vlastní rodinu
a další lidi, životní
podmínky, dosažené
vzdělání a své současné
nebo předchozí
zaměstnání.

Umím jednoduchým
způsobem spojovat fráze,
abych popsal(a) své zážitky
a události, své sny, naděje
a cíle. Umím stručně
odůvodnit a vysvětlit své
názory a plány. Umím
vyprávět příběh nebo přiblížit
obsah knihy nebo filmu
a vylíčit své reakce.

Umím napsat krátké
jednoduché poznámky
a zprávy týkající se mých
základních potřeb. Umím
napsat velmi jednoduchý
osobní dopis, například
poděkování.

Umím napsat jednoduché
souvislé texty na témata, která
dobře znám nebo která mě
osobně zajímají. Umím psát
osobní dopisy popisující
zážitky a dojmy.

C1

C2

Rozumím delším
promluvám, i když
nemají jasnou stavbu
a vztahy jsou vyjádřeny
pouze v náznacích. Bez
větší námahy rozumím
televizním programům
a filmům.

Bez potíží rozumím jakémukoli
druhu mluveného projevu,
živého či vysílaného. Pokud
mám trochu času zvyknout si
na specifické rysy výslovnosti
rodilého mluvčího, nemám
potíže porozumět mu ani
tehdy, mluví-li rychle.

Rozumím dlouhým
složitým textům, a to jak
faktografickým, tak
beletristickým a jsem

Snadno čtu všechny formy
písemného projevu, včetně
abstraktních textů náročných
svou stavbou i jazykem, jako
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Evropské
úrovně

Stupnice pro sebehodnocení
konkrétní postoje
či stanoviska. Rozumím
textům současné prózy.

M
L
U
Ústní
V
interakce
E
N
Í

schopen/ schopna ocenit
rozdíly v jejich stylu.
Rozumím odborným
článkům a delším
technickým instrukcím,
a to i tehdy, když se
nevztahují k mému
oboru.
Umím se vyjadřovat
plynule a pohotově bez
Dokážu se účastnit
příliš zjevného hledání
rozhovoru natolik plynule
výrazů. Umím používat
a spontánně, že mohu vést
jazyk pružně a efektivně
běžný rozhovor s rodilými
pro společenské
mluvčími. Dokážu se
a pracovní účely. Umím
aktivně zapojit do diskuse
přesně formulovat své
o známých tématech,
myšlenky a názory
vysvětlovat a obhajovat své
a vhodně navazovat na
názory.
příspěvky ostatních
mluvčích.

Dokážu se srozumitelně
a podrobně vyjadřovat
k široké škále témat, která
Samostatný
se vztahují k oblasti mého
ústní
zájmu. Umím vysvětlit své
projev
stanovisko k aktuálním
otázkám a uvést výhody
a nevýhody různých řešení.

P
S
Písemný
A
projev
N
Í

Umím napsat srozumitelné
podrobné texty na širokou
škálu témat souvisejících
s mými zájmy. Umím
napsat pojednání nebo
zprávy, předávat informace,
obhajovat nebo vyvracet
určitý názor. V dopise
dovedu zdůraznit, čím jsou
pro mě události a zážitky
osobně důležité.

jsou např. příručky, odborné
články a krásná literatura.

Dokážu se zapojit do jakékoli
konverzace nebo diskuse.
Znám dobře idiomatické
a hovorové výrazy. Umím se
plynule vyjadřovat a přesně
sdělovat jemnější významové
odstíny. Narazím-li
při vyjadřování na nějaký
problém, dokážu svou
výpověď přeformulovat tak
hladce, že to ostatní ani
nepostřehnou.
Umím podat jasný plynulý
Umím jasně a podrobně popis nebo zdůvodnění
stylem vhodným pro daný
popsat složitá témata,
kontext a opírajícím se
rozšiřovat je o témata
o efektivní logickou strukturu,
vedlejší, rozvíjet
která pomáhá
konkrétní body
posluchači všimnout si
a zakončit svou řeč
důležitých bodů
vhodným závěrem.
a zapamatovat si je.
Umím se jasně vyjádřit,
Umím napsat jasný plynulý
dobře uspořádat text
a podrobně vysvětlit svá text vhodným stylem.
stanoviska. Umím psát Dokážu napsat složité dopisy,
zprávy nebo články a vystavět
podrobné dopisy,
pojednání nebo zprávy text logicky tak, aby pomáhal
čtenáři všimnout si důležitých
o složitých tématech
a zdůraznit to, co
bodů a zapamatovat si je.
považuji za nejdůležitější. Umím psát resumé a recenze
Umím zvolit styl textu
odborných nebo literárních
podle toho, jakému typu prací.
čtenáře je určen.

Zdroj: Council of Europe
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Stále ukazujte svým studentům, co všechno se již naučili
Podporujte a povzbuzujte své studenty ke studiu, doporučte jim zakládat si své jazykové práce,
porovnávejte úroveň jejich raných prací s nejnovějšími.
Pracujte systematicky s Evropským jazykovým portfoliem a nechte své studenty označit
všechny dosažené dovednosti v DOKÁŽU TO/CAN DO osobních prohlášeních.
Používejte Portfolio ve svých hodinách pravidelně a doporučte svým studentům jeho používání pro
všechny jazyky, které studují. DOVEDU TO/CAN DO prohlášení mohou velmi dobře motivovat,
protože studenti názorně vidí, co se naučili.
Podporujte své studenty, pokud začnou ztrácet motivaci k učení
V živote každého studenta jsou okamžiky, kdy nevidí žádný pokrok a začne ztrácet motivaci a chuť k
učení. Vysvětlete svým studentům, že toto je normální a přirozená fáze studia cizího jazyka a při další
práci postupně odezní.
Nechte své studenty připravovat vlastní cvičení k dalšímu procvičování látky
Po každé probrané části nové gramatiky nebo slovní zásoby, nechte své studenty připravit krátké
cvičení pro jejich spolužáky – toto vede studenty k přemýšlení o tom, co se naučili, a zároveň se
stávají více aktivními účastníky vyučovacího procesu.
Nechte své studenty vybrat si domácí úkol dle jejich potřeb
Pokud si studenti mohou vybrat, co chtějí vypracovat nebo udělat jako domácí úkol, jsou nuceni více
přemýšlet o tom, co opravdu potřebují. Můžete jim připravit několik tipu, co a jak vypracovat jako
domácí práci. I tato nabídka upevňuje motivaci.
Používejte autentické materiály k výuce co nejvíce je možné
Autentické materiály jsou spojnicí výuky ve třídě a používání cílového jazyka v reálném živote – v
práci, na dovolené, na služební cestě.
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Nechte své studenty vybrat si témata ke studiu, která je zajímají
Zájem studentu o přínos studia je jedním z klíčových motivačních elementu učebního procesu.
Pokud si mohou studenti vybrat témata, která je zajímají nebo která potřebují pro svou práci či
osobní život, jejich motivace se zvyšuje a upevňuje.
Používejte při výuce co nejvíce cílový jazyk, i při práci se začátečníky
Snažte se vyhýbat používání rodného jazyka studentu, naopak vytvářejte při výuce situace a prostředí
co nejvíce odpovídající zemím cílového jazyka.
Povzbuzujte své studenty ke sledování filmu v cílovém jazyce s titulky v cílovém jazyce
Vysvětlete svým studentům, že sledování filmu je jedním z nejlepších a nejpříjemnějších způsobů, jak
porozumět cizímu jazyku. Ukažte jim, jak mohou s filmem pracovat, co a jak se mohou z filmu učit.
Povzbuzujte své studenty ke čtení zjednodušené četby jejich úrovně a používání textu
namluvených rodilými mluvčími
Zajistěte pro své studenty možnost nákupu či zapůjčení zjednodušené četby s nahrávkami, pracujte s
četbou v hodinách cizího jazyka a povzbuzujte je k používání internetu jako zdroje četby (knihy,
články, ukázky, nahrávky s texty aj.).
Ukažte svým studentům různé způsoby zaznamenávání nové slovní zásoby
Používání správných metod zápisu na tabuli povede i vaše studenty k systematickému a dobře
uspořádanému zaznamenávání slovní zásoby, která potom bude snadno použitelná ke studiu a
opakování.
Používejte v hodinách rozmanité vyučovací techniky a materiály k upevnění motivace
Nezapomeňte, že různí studenti mohou mít zažité odlišné styly studia (zrakové, sluchové, pohybové
aj.). Používání různých vyučovacích stylů umožní všem vašim studentům studovat efektivně.
Buďte trpěliví ke svým studentům – studium cizího jazyka je dlouhodobá a náročná práce!
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Patnáct minut denně stačí
Příliš vysoké nároky na sebe sama a nesplnitelné představy mohou lehce zničit tvé studium – když si
naplánuješ, že se budeš učit dvě hodiny denně, brzy poznáš, že tolik volného času nemáš a ztratíš
motivaci k práci.
Stanovuj si své cíle realisticky a pokus se je vždy splnit
Nesnaž se naučit vše během tří měsíců, protože studium cizího jazyka vždy vyžaduje nějaký čas na
opakování, procvičování, praktické používání a celkový přenos nové látky z tvé krátkodobé paměti
do paměti dlouhodobé.
Uvědomuj si, co všechno získáš, když vytrváš ve studiu
Situace, kdy ztratíš motivaci ke studiu, může snadno nastat tehdy, když nevidíš žádný velký pokrok ve
svém studiu. Vždy si zkus představit, jak ti znalost cizího jazyka pomůže k povýšení, získání nové či
lépe placené práce, nebo jenom ke čtení knihy v originále.
Označ si vždy své dosažené cíle v Evropském jazykovém portfoliu pomocí CAN
DO/DOKÁŽU prohlášení
Používání Evropského jazykového portfolia ti ukáže, kolik ses již naučil, a čemu všemu již rozumíš v
cizím jazyce. Portfolio ti pomůže zbavit se nepříjemných myšlenek, že stále nic neumíš a neděláš
žádný pokrok.
Vytvoř si svou vlastní Sbírku prací v cizím jazyce
Uschovávej si všechny své písemné práce, projekty, testy, zvukové záznamy a ostatní své práce, které
ti mohou pomoci při hledání nového zaměstnání. Svou sbírku prací stále rozšiřuj a postupně probírej.
Poslouchej písničky, sleduj filmy a čti knihy v cizím jazyce
Nezapomeň, že učit se cizí jazyk můžeš i mimo školní učebnu. Dobrý slovník nebo titulky v cizím
jazyce ti pomohou porozumět a můžeš je používat opakovaně tak dlouho, až dokonale pochopíš
smysl textu.
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Piš emaily a povídej si s přáteli v cizím jazyce
Mluvený a písemný kontakt s přáteli nebo obchodními partnery v cizím jazyce ti vždy připomene, jak
důležité je tvé studium a bude tě stále motivovat ke studiu.
Nezapomeň, že studium mimo učebnu je stejně důležité jako práce během výuky
Tvůj učitel může být nejlepší učitel na světě, ale přesto je třeba, abys pracoval i doma, dělal domácí
úkoly, učil se slovní zásobu a gramatiku a vypracovával zadaná cvičení.
Uschovej si své písemné práce a projekty a zkontroluj si je/oprav po několika dalších
měsících studia
Vždy po nějaké době studia se vrať ke svým starším písemným pracím ve Sbírce a zkus je stylisticky
vylepšit nebo opravit gramatické a lexikální chyby Tato aktivita ti ukáže, co ses naučil a jaký pokrok jsi
udělal.
Najdi si svůj způsob jak se učit novou slovní zásobu a jak si vést záznamy
Zeptej se svého učitele a spolužáků na jejich metody učení se cizím slovům a zaznamenávání nové
slovní zásoby. Najdi si svůj vlastní způsob a používej jej pravidelně a systematicky.
Pokud cestuješ, snaž se využít každé příležitosti ke použití cizího jazyka při komunikaci s
místními lidmi
Překonej svůj ostych a povídej si s místními obyvateli o jejich životě, zajímavostech v okolí, dopravě
či oblíbených jídlech. Neboj se dát do řeči s lidmi v baru, na diskotéce, v klubu nebo v hotelové
hale.
Snaž se používat všechny moderní prostředky komunikace k procvičování cizího jazyka
Najdi si nové přátele na ICQ, SKYPE, staň se členem Facebooku a používej cizí jazyk jako způsob
komunikace. Skuteční lidé a nové kontakty ti umožní další používání cizího jazyka přirozeným
způsobem.

Pamatuj si, že je jenom na tobě, jak rychle a dobře se naučíš cizí jazyk!
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European Language Portfolio - A guide for teachers and teacher trainers
http://www.eportfolio.org/ - elektronická verze portfolia
http://www.oup.com/elt/local/cz/kestazeni/3portfolio?cc=cz - OUP portfolia
http://europass.cedefop.europa.eu/
National Europass Centres
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-jazykove-portfolio
www.coe.int/portfolio - European Language Portfolio
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/welcome.html
http://www.ecml.at - European Centre for Modern Languages
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-stredisko-pro-moderni-jazyky
http://www.coe.int/EDL - European Day of Languages – 26th September
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropsky-den-jazyku-26-zari
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_en.asp - European Language Policy
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/publikace-strategie-celozivotniho-uceni-cr
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zprava-z-lisabonske-konference-2008-implementacestrategie-celozivotniho-uceni-cr
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