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Školení č. 1 

Název Préparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1 

Program Týdenní školení (dopolední program). Školení je vedeno 
akreditovanými hodnotiteli zkoušek DELF a DALF přijímající 
instituce (CAVILAM-Alliance Française). V rámci školení si 
účastníci prohloubí své znalosti o zkouškách DELF a DALF a 
seznámí se s nástroji a strategiemi k úspěšnému zvládnutí 
zkoušek (rozvoj kompetencí požadovaných pro ústní a 
písemnou část zkoušek). 

Kompetence, které má 
účastník získat 

Účastník se naučí, jak lépe připravovat studenty francouzštiny 
ke zkouškám DELF B2 a DALF C1. Dále se naučí, jaké aktivity 
zvolit či vytvořit k rozvoji kompetencí požadovaných pro úrovně 
B2 a C1. Účastník se naučí, jak pomoci studentům v rozvíjení 
strategií k úspěšnému zvládnutí zkoušek DELF B2 a DALF C1. 

 
Obsah: 
 
Obsahem školení bylo podrobné seznámení účastníků s kritérii a pravidly pro hodnocení 
písemných prací a ústních zkoušek DELF B2 a DALF C1 a ukázková praktická cvičení 
zaměřená na nácvik a rozvoj dovedností frekventantů přípravných kurzů v oblasti 
porozumění poslechu a psanému textu a v oblasti písemného a ústního projevu. Důležitým 
bodem byly také informace o probíhající změně zkoušek DELF a DALF a srovnání jejich 
současného a nového formátu.  
 
Získané kompetence: 
Díky tomuto školení jsem si doplnil a prohloubil své znalosti, jak efektivně a atraktivní 
formou připravovat studenty ke zkouškám DELF B2 a DALF C1 a seznámil se nejen s novými 
didaktickými prostředky a zdroji pro svou výuku, které mně umožní lépe pomáhat 
studentům rozvíjet jejich znalosti a kompetence nutné k úspěšnému zvládnutí samotných 
zkoušek DELF B2 a DALF C1, ale také se zajímavými podněty, jak studenty motivovat 
k dlouhodobé přípravě na tyto zkoušky. 
 



 

 

Získané kompetence mně umožní především koncipovat a vést kvalitněji své vlastní 
přípravné kurzy DELF B2 a DALF C1 a formou interního školení předat nabyté znalosti svým 
kolegům a přispět tak ke zkvalitnění pedagogické nabídky Alliance Française Brno. 
 
Nové kompetence jsou pro mě také důležitým přínosem z hlediska osobního profesního 
rozvoje, neboť mým cílem je stát se akreditovaným hodnotitelem mezinárodních zkoušek 
DELF a DALF a výhledově i školitelem pedagogů připravujících studenty na tyto zkoušky. 
 
Celkové hodnocení školení: 
Školení Préparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1 (Jak připravovat studenty ke 
zkouškám DELF B2 a DALF C1) bylo vedeno velmi kompetentní pedagožkou s mnohaletými 
zkušenostmi s přípravou studentů na zkoušky DELF a DALF. Pod jejím vedením jsme si mohli 
vyzkoušet jednotlivé postupy v praxi, společně jsme diskutovali o problémech výuky 
v jednotlivých zemích, o motivaci studentů… Vedle bohatého programu školení byla pro 
mne velkým přínosem možnost porovnat své zkušenosti s ostatními účastníky školení, 
vesměs nadšenými učiteli z různých zemí Evropy. 
 
Résumé en français 
 
L’objectif de ce module de formation a été d’apprendre à mieux préparer les apprenants à la 
passation des examens du DELF B2 et du DALF C1 et à les aider à développer des 
compétences et des stratégies de préparation nécessaires à la réussite.  
 
Animée par une professeure examinatrice brillante ayant de nombreuses années 
d'expérience dans la préparation des apprenants aux examens en question, la formation m’a 
permis d’acquérir une connaissance approfondie des examens et de me familiariser avec les 
outils permettant de développer les compétences des apprenants nécessaires à leur réussite.  
 
Les compétences acquises me permettront de mieux concevoir et réaliser mes propres cours 
de préparation et de partager les savoir-faire avec mes collègues pour contribuer ainsi à 
améliorer la qualité de l’offre de cours à l’Alliance Française de Brno. 
 

 


