Kurz pro ty, co s právnickou angličtinou začínají
Trvání kurzu - 10 x 2 vyučovací hodiny
(kurz bude probíhat distančně - formou interaktivního on-line školení)
Základy právnické terminologie v anglickém jazyce

Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit jazykové a komunikační
dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu s
ohledem na právnickou terminologii. Bude zaměřen na základy
právnické terminologie a slovní zásobu z oblasti občansko právní, trestně právní a rodinného práva.
Frekventanti kurzu by měli mít alespoň středně pokročilou
konverzační znalost běžné angličtiny.
V kurzu se naučí vnímat jazykové, gramatické a lexikální rozdíly
mezi angličtinou na neformální či semi-formální úrovni a
angličtinou na formální úrovni, která je běžná pro obchodní styk a
styk v oblasti práva (jak ústní tak písemná komunikace).
V rámci kurzu se budeme věnovat tomu, aby každý frekventant dokázal správně,
kultivovaně a formálně popsat v anglickém jazyce své vzdělání, zkušenosti, znalosti a oblast
profesní specializace.
Důraz je kladen na diskuzi (s použitím odborné právnické terminologie) na níže uvedena
témata a na pozadí případových studií.

Kurz je zaměřený na pasivní i aktivní akvizici základních pojmů z oblasti práva ve čtyřech
okruzích
1) profese, povolání a vzdělání;
2) procesního právo;
3) občansko právní spory a náhrada škody;
4) základy terminologie rodinného práva;
5) Základy terminologie trestního práva.
Budeme se věnovat správnému použití terminologie v kontextu anglického právnického
textu (ať už v překladu či v textu, kde je angličtina zdrojovým jazykem).
Kurz navzdory svému formátu využívá interaktivní a deduktivní metody výuky, ale nabídne
i řadu didaktických a paměťových cvičení a aktivit, jenž lze využít nejen při studiu jazyků.
Součástí kurzu bude využívání nových metodických postupů formou on-line cvičení z oblasti
právnické angličtiny a také video nahrávek ale i interaktivní on-line tabule.
Odkazy na nahrávky z lekcí ve formátu mp3 a materiály a obsah jednotlivých hodin ve
formátu PowerPoint nebo Word bude frekventantům kurzu k dispozici po ukončení
jednotlivých tematických okruhů.

Podrobná anotace kurzu:

lekce 1 (2 vyučovací hodiny)
právnické povolání, vzdělání a profesní zkušenosti (aneb: naučte se představit svou
právní praxi a popsat hlavní specializaci správně, kultivovaně a odborně.
- zavedení a aktivace základních pojmů pomocí komunikativní metodologie: právní otáček
druhy práva, zkušenosti v oboru
lekce 2 (2 vyučovací hodiny)
základní terminologie procesního práva - pojmy a kolokace aneb jak správně
anglicky říct: legitimace, příslušnost, přípustnost, dovolání nebo odročení
- jak namítat příslušnost a legitimaci
lekce 3 (2 vyučovací hodiny)
základní terminologie procesního práva
využití nabyté terminologie v rámci diskuze na téma případové studie
lekce 4 (2 vyučovací hodiny) - občansko- právní spor a náhrada škody
- interaktivní prezentace (druhy náhrady škody)
- aktivace a recyklace terminologie v simulované diskuzi s hypotetickým klientem
lekce 5 (2 vyučovací hodiny) - případová analýza a recyklace terminologie
- koncept náhrady škody za újmu menšího rozsahu
- Analýza případu Nejvyššího soudu UK a mini- prezentace frekventantů s použitím
osvojené terminologie
lekce 6 (2 vyučovací hodiny) základní terminologie trestního práva
- interaktivní prezentace zaměřená na druhy trestních činů, produkci (mluvení) s důrazem
na použití osvojené terminologie - jak vysvětlit klientovi klasifikaci trestního činu a možné
následky
lekce 7 (2 vyučovací hodiny): terminologie trestního práva
- didaktická cvičení a práce s textem - extrakce relevantní slovní zásoby z případové
studie
- Případ spoluúčasti na přepadení.
lekce 8 (2 vyučovací hodiny) - základy terminologie rodinného práva
- procvičování základních zavedených pojmů a jejich využití v autentickém kontextu
(videozáznam), čtení a diskuze: rozvod, majetkové narovnání a příslušnost soudů
(případ vypočítavé aristokratky)
lekce 9 (2 vyučovací hodiny) správné použití terminologie v relevantním kontextu:
rozvod
akvizice relevantní terminologie v rámci interaktivní překladové prezentace
- paměťová a recyklační cvičení, případová studie
lekce 10 (2 vyučovací hodiny) opakovaní a výstupní mini-prezentace frekventantů
- Typy na samostudium a relevantní zdroje

