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. 0401401 Hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků ,
která je doporučena pro učitele ČJL na SŠ.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0401401

Hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků

Doporučeno pro:

učitele ČJL na SŠ

Termín konání:

3.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. František Brož,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář reaguje na poptávku vyučujících, kteří poukazují na absenci informací o
současné literatuře v učebnicích, případně dalších výukových materiálech. Primárním
obsahem semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými
literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i
čtenářů, nicméně seminář není zaměřen na prezentaci komplexních přehledových
informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur.Předmětem práce v
semináři budou vybraná díla a texty autorů jako D. Kehlmann, J. Zeh, U. Eco, J.
Guillou, K. Aust, D. Masłovská aj. Pozornost bude věnována především, nikoli ale
výlučně, německé, italské a severské literatuře.
Účastníci semináře si vyzkouší tvorbu pracovních listů k použití ve výuce.
Absolvování semináře tedy přinese jeho účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných
dílech současné světové literatury, ale také náměty k využití převážně
nekanonických děl v hodinách českého jazyka a literatury.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon II. 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
0401401 Hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků
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 "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
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

