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Diplomaté debatují o Sýrii i obezitě
INSPIRACE Žáci a studenti si mohou procvičit angličtinu i politické znalosti díky projektu amerického velvyslanectví
LE NKA PO LÁ KO V Á

J

Diplomaté
ve školách

ak vidí rodilý Američan
Českou republiku, jak vypadá práce nebo běžný
den diplomata, ale i jak se
dostat do Spojených států
za brigádou či studiem. To jsou témata, která studenti a žáci probírají v angličtině s pracovníky amerického velvyslanectví v rámci
projektu Diplomaté ve školách
(Speakers Bureau).
Aula pražského gymnázia Nad
Kavalírkou je zaplněná maturanty. Pro většinu z nich je setkání
s diplomatem amerického velvyslanectví premiérou. Pozorně poslouchají, co jim o sobě a své práci Andrew Lederman, politický tajemník pro lidská práva, vypráví.
Prvních pár vět pro uvolnění atmosféry říká česky, pak ale už pokračuje v angličtině.
Úvodní část diskusního setkání
na téma zahraniční politika ukončí diplomat výzvou: „A teď se
ptejte, můžete na cokoli.“ Studenti se zatím neosmělili, a tak Andrew pokračuje dál v monologu.
Jeho druhá výzva už ale nezůstane bez reakce.
Skutečná angličtina i názory
První otázka míří k aktuálnímu tématu Islámského státu: „Nepomohly Spojené státy podporou
místních rebelů a destabilizačních akcí právě upevnění pozice
tohoto uskupení?“, ptá se gymnazista. Další otázka zůstává u politiky, jiného studenta zajímá pohled diplomata na pozici Česka
v rusko-ukrajinském konfliktu.
Debata se na Východě trochu
zadrhla, a tak profesor angličtiny
Jan Lány, který diskusi přihlíží,
vrací studenty k Americe. Gymnazisty zajímá problematika policie
i obezita Američanů. I když se položit otázku odvážilo jen pár jedinců, ostatní pozorně poslouchají, debata je zaujala. Nejen že si
procvičí angličtinu, ale podívají
se na problémy současného světa
očima cizince.
„Je nesmírně potřebné, abychom na studenty nemluvili jen
naší českou angličtinou, ale aby
slyšeli skutečnou angličtinu, skutečné názory,“ říká Jan Lány.
„Snažíme se, aby tady škola byla
jen prostředníkem vzdělávání, ale
ne diktátorem,“ dodává s tím, že
jeho škola s ambasádou spolupracuje již několik let.
Studenti Maxmilián Sup a Dušan Friedl se o politiku zajímají,
podobnou debatu na svém gymnáziu zažili už loni s Ledermanovou
kolegyní. Témata byla podobná,
točila se však víc kolem Guantánama nebo Číny. Byli to právě
oni dva, kteří tentokrát kladli většinu otázek. Pohled na Ameriku
sice mají stejný jako před diskusí,
ale přínos vidí i pro druhou stranu. „Debaty mají ukázat i naše ná-
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Německo z Prahy
a taky z Krakova
PRAHA Katedra německých a ra-

kouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy otevírá
ve spolupráci s Pedagogickou
univerzitou v Krakově navazující magisterský obor Německá
a středoevropská studia, a to v režimu tzv. double degree – tedy
souběžným studiem na dvou
univerzitách. Toto studium je zaměřeno na Německo a střední Evropu. Část dvouletého oboru je
koncipována jako semestrální zahraniční pobyt na partnerské univerzitě (tedy pro české studenty
semestr v Krakově, pro polské
studenty semestr v Praze). V rámci studia bude pozornost věnována také překonávání důsledků minulosti ve vztazích německy mlu-

Program je aktivní na
amerických ambasádách po celém
světě.

■

Cílovou skupinou jsou studenti
středních a vysokých škol. Od roku
2013 se přednášky pořádají i na
základních školách.

■

■ Pro účastníky je přínosná
hlavně interakce s rodilým mluvčím.

Návštěvy diplomatů na školách
i přednášky v Americkém centru
jsou pro zájemce poskytovány
zdarma.

■

Pohled zvenčí. Konzul Andrew Lederman diskutoval se studenty Gymnázia Nad Kavalírkou.

zory představiteli jiného státu,“
podotkl Dušan, který by před studiem vysoké školy nebo během
něj do Ameriky rád vyjel.
Andrew Lederman Dušanova
slova potvrzuje. „Rád mluvím se
studenty, staví se tím vztahy mezi
našimi zeměmi. Chci vědět, co si
lidé myslí,“ říká muž, který se stýká hlavně s oficiálními představiteli Česka nebo úředníky, přes které naši zemi nepozná. Studenty
z Kavalírky pochválil za dobrou
přípravu i zajímavé dotazy.
I když se dotýkaly citlivých témat, nepovažoval je za negativní.
Čemu nerozumí, to si domyslí
Udělat si obrázek o Spojených státech a procvičit si angličtinu mohou žáci základních, studenti
středních a vysokých škol a jejich
kantoři z celé republiky nejen pozváním diplomatů k sobě do školy, ale i cestou za nimi. Tedy do
Amerického centra v Praze nedaleko Malostranského náměstí.
„V posledních letech zájem
o tento program roste, školy se
snaží, aby jejich přednášky byly
zajímavější, interaktivnější a také

mnohem více podporují své studenty v učení se cizím jazykům
a porozumění zahraničním záležitostem,“ podotkla Kamila Samková, programová asistentka z Amerického centra, která má projekt
Diplomaté ve školách (Speakers
Bureau) na starosti.

Angličtina studentů
je velmi dobrá.
Někdy se ale stydí
pokládat otázky.
Většinou dobře
pochopí, o čem je řeč.

„Program obvykle začíná interaktivní prezentací, která podněcuje studenty používat angličtinu
a ptát se. Se studenty někdy též
hrajeme trivia hry. Podstatné je
ale, že celý program probíhá formou diskuse,“ vypíchla Samková.

Interaktivní přednášku měl pro
studenty Obchodní akademie Neveklov připravenou ředitel Amerického centra Nicholas Von Mertens. Usměvavý diplomat mladé
zaujal ekonomicky zaměřenou
prezentací, která formou testu prověřila jak jazyk, tak znalosti z hospodářství USA. Věnoval se základním informacím o USA, problematice imigrantů, HDP, daním i clu, zadluženosti USA v různých prezidentských obdobích
i bankovkám.
„Angličtina studentů je velmi
dobrá. Někdy se ale stydí pokládat otázky. Většinou dobře pochopí, o čem je řeč. Během debaty se osmělí, rozpovídají se,“
hodnotí Nicholas, který má za sebou desítky setkání se studenty
jak v centru, tak při cestách po
celé republice.
Jeho slova potvrdil průběh diskuse s neveklovskými studenty
v Americkém centru. Počáteční
rozpaky postupně zmizely a dotazů přibývalo. Studenti se zajímali
o možnosti práce ve Spojených
státech, ptali se ale i na to, kolik
USA utratí za zbrojení či zdravot-
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nictví. Na přetřes přišla i problematika Sýrie nebo vlastnictví
Aljašky. „Moc se mi to líbilo,“
hodnotí studentka, třeťačka Petra
Táboříková. Většině věcí prý rozuměla, zbytek si domyslela
z kontextu. To když měla problém s Nickovou rychlejší řečí
nebo akcentem.
Studenty z Neveklova doprovázela jejich profesorka angličtiny
Jiřina Hradecká, které setkání
udělalo radost. Do Prahy vyrazila
se studenty, kteří dostali cestu za
odměnu. Byli to prváci, druháci
a třeťáci, které škola vybrala
podle jejich dobrého prospěchu,
chování i zásluh.
Nebát se klást otázky
„Byla jsem velmi ráda, že aktivně
sledovali a také že se nebáli ptát,“
uvedla. Kantorku například zaujalo, jak Nicholas Von Mertens propojil téma ekonomické s historií,
když se ptal na jména prezidentů
na jednotlivých bankovkách. „Je
to super nápad, oživení,“ pochválila ho pedagožka. Líbilo se jí
i rozšíření slovní zásoby v obchodní angličtině, kterou na neve-

klovské škole studenti vstřebávají od třetího ročníku. „Ty, co by
slovíčka už znát měli, otestujeme,“ chystá se na své svěřence Jiřina Hradecká.
Obecně učitelé na diskusích
oceňují interaktivní přístup, informace o studiu a práci v USA.
Téma, které bude předmětem debaty, vybírá škola. Odborné školy
většinou požadují ta, která se vztahují ke kultuře, životnímu stylu,
nebo která se vážou k maturitní
zkoušce. Mluví-li se o studiu za
oceánem, účastní se setkání
i vzdělávací poradce z Fulbrightovy komise.
Pedagogové a studenti gymnázií zase častěji volí politická témata, americko-české či americko-čínské vztahy, ruské sankce,
ale i kariéru diplomata. Základní
školy vítají herní podobu diskuse
nebo se zde mluví o cestování
a svátcích. „Na univerzitách jde
o specifická témata volená na základě oboru,“ ozřejmila Kamila
Samková.
Pozvánka do knihovny
Jednou přednáškou ale spolupráce se školou nemusí skončit. Mohou využívat knihovnu Amerického centra, pro mladé čtenáře nabízí centrum zapůjčení přenosné
knihovny America in a box, kterou učitel po určitou dobu využívá ve výuce. Přímo v centru pak
mohou studenti pracovat na zadaných projektech nebo úkolech.
K dispozici mají počítače s databázemi (například eLibraryUSA,
JSTOR a další).
Americké centrum je otevřené
všem, kdo mají zájem učit se a diskutovat. Školy mohou pozvat diplomaty k sobě, v nejbližší době je
čeká třeba Hlinsko, Chrudim,
Pelhřimov, Olomouc či Ostrava.
Jen za poslední dva měsíce roku
2014 uspořádali 25 přednášek,
jichž se účastnilo 850 studentů. Stačí se přihlásit přes webové stránky
www.americkecentrum.cz, kde jsou
podrobnější informace.

inzerce

vících zemí, zejména ovšem Německa, k jeho východním sousedům. Den otevřených dveří se
uskuteční v Areálu UK v Jinonicích zítra, tedy 21. ledna ve
14.45.
kva
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ČZU neučí jen
zemědělství
PRAHA Na vysokých školách začí-

nají dny otevřených dveří. Mezi

prvními je i Česká zemědělská
univerzita (ČZU), která zve na
tento pátek a sobotu zájemce
o studium do svého rozsáhlého
areálu v Praze-Suchdole. Od
osmi do patnácti hodin bude možné zblízka vidět laboratorní přístroje, navštívit tropické skleníky
a diskutovat se studenty i pedagogy. ČZU nabízí možnost studovat celkem 150 oborů, jež nesouvisí vždycky výlučně jen se zemědělstvím.
kva
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Dětská univerzita
i s diplomem
OLOMOUC Zvídavé děti, které si

chtějí vyzkoušet jeden semestr
studia na vysoké škole, se mohou
prostřednictvím svých rodičů přihlásit na Dětskou univerzitu Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace už začala na
www.pevnostpoznani.cz. Dětská

univerzita je určena dětem od
8 do 12 let, které chtějí nahlédnout pod pokličku nejrůznějších
vědních oborů. Absolvují deset
interaktivních přednášek a obdrží diplom o absolvování.
kva
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Den s filologií
a s Martinem Hilským
ČESKÉ BUDĚJOVICE Zítra, 21. ledna, pořádá Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích „Den s filologií“ –
akci, která je určena zejména
pro studenty posledních ročníků
středních škol. Ti mohou navštívit dvě přednášky, v nichž prof.
Martin Hilský pohovoří o Shakespearovi a době renesance
a prof. Vladimír Papoušek o české próze začátku 20. století.
V odpoledním bloku budou mít
studenti na výběr ze široké škály
seminářů.
kva

Děkan Univerzity Karlovy v Praze,
Filozofické fakulty
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

aKaDemicKého PracovníKa
na Katedře pomocných věd historických
a archivního studia

1 místo odborného asistenta

na úvazek 30 hodin týdně se specializací novověká
diplomatika a nauka o pramenech 19. a 20. století
v kontextu archivnictví a spisové služby.
➧ Požadavky: Ukončené magisterské univerzitní vzdělání v oboru
pomocné vědy historické a archivnictví, dosažení vědeckého stupně Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (CSc.), publikační činnost v oboru
pomocné vědy historické a archivnictví se zaměřením na 19. a 20.
století, úspěšná vysokoškolská pedagogická praxe, dokladované organizační schopnosti v oblasti vědy na domácí i mezinárodní úrovni,
znalost cizích jazyků.
➧ Předpokládaný nástup: březen 2015
Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, úředně
ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání, motivačním dopisem a přehledem vědecké a publikační činnosti zasílejte nejpozději do 30 dnů
po zveřejnění nabídky na adresu: eva antošová, personální oddělení
FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1.
Obálku označte viditelně nápisem: vÝBĚrové ŘíZení

