Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0305191 Metody kritického myšlení při četbě knížky , která je
doporučena pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD.

03 1. stupeň ZŠ
0305191

Metody kritického myšlení při četbě knížky

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD

Termín konání:

25.ledna 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Nina Rutová, lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář je určen pro učitele, kteří se chtějí dozvědět, jak využít metody
kritického myšlení při četbě textu či knihy a jak postupovat při hledání
didaktického potenciálu knihy (textu).
Ve druhé části semináře budou účastníci pracovat s vlastními texty, které chtějí
použít ve výuce - naplánují si vlastní hodinu/hodiny s využitím aktivizujících
metod.
1.Čtení s ochutnávkou metod kritického myšlení (aktivizujících metod) a jejich
průběžnou analýzou  3 hod
2.Prezentace zajímavých (vhodných) knih pro společnou četbu  30 min
3.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál v obsahu knihy (textu)  jak
může obsah (téma) souviset se životem žáků, jaká je hlavní myšlenka textu  ve
které části najdu pro své tvrzení důkazy; o co důležitého v textu jde; jaký je
autorův záměr;
- práce s vlastní knihou a prezentace  1 hod
4.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál ve formě (stylu)
- práce s vlastní knihou a prezentace  1 hod
5.Další náměty pro práci s knihou při společné četbě  30 min
Účastník:
-se seznámí s vybranými metodami kritického myšlení a vyzkouší si je prakticky v
průběhu společného čtení
-dozví se, jak postupovat při hledání didaktického potenciálu knihy (textu) a jak
lze diferencovat zadání dle typologie žáků
-naplánuje si vlastní lekci/lekce do výuky

Akreditace:

MSMT-786/2017-2-27

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0305191 Metody kritického myšlení při četbě knížky
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "03 1. stupeň ZŠ"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

