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a) Poznat každou chybu, mít
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jak praxí, tak studiem gramatiky.
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Graf 6 - " Chyby Vám umožňují...:" (odpověď skupiny současných učitelů ciz.j. - ČR)
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e) Aby Vás učitel nechal udělat
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d) Aby Vám učitel pouze sdělil
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chyby a jak vznikla.
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a) Aby Vás učitel naučil vidět své
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Graf 8 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
(odpověď skupiny F - absolutní pohled)
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Graf 9 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
(odpověď skupiny N - absolutní pohled)
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Graf 10 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
(odpověď skupiny F - relativní pohled)
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Graf 11 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
(odpověď skupiny N - relativní pohled)
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Graf 12 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
(odpověď skupiny F+N - absolutní pohled)
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Graf 13 - " Když uděláte chybu v hodině francouzštiny, co je následně nejdůležitější?"
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Graf 14 - "Známka, kterou od učitele dostanete, je..." (odpověď skupiny Coianiz)
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Graf 15 - "Známka, kterou od učitele dostanete, je..." (odpověď skupiny F)
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Graf 16 - "Známka, kterou od učitele dostanete, je..." (odpověď skupiny N)
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Graf 17 - "Známka, kterou od učitele dostanete, je..." (odpověď skupiny F+N)
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f) Předávat znalosti pomocí
vysvětlování (vysvětlovat významy
slov a pravidla).
e) Opravovat všechny chyby.

d) Dávat známky, hodnotit. [1]
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c) Radit, být žákům oporou, když
se chtějí v jazyce vyjádřit.
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b) Vést žáky k tomu, aby se
vyjadřovali, a moc se v hodině
neprojevovat.
a) Řídit třídu, rozhodovat o typech
cvičení a správném řešení, které je
nutno znát.
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Graf 27 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny N absolutní pohled)
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Graf 28 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F relativní pohled)
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Graf 29 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny N relativní pohled)
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Graf 30 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F+N
- absolutní pohled)
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Graf 31 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F+N
- relativní pohled)
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Graf 32 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny F)
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Graf 33 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny N)
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Graf 34 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny F+N)
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