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. 0403101 Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 1., která
je doporučena pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0403101

Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 1.

Doporučeno pro:

učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Termín konání:

7.listopadu 2019 od 08:45

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová,

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

• Doporučená literatura a zdroje odborná literatura k výuce slohu, webové stránky,
vhodné literární texty • Slohová pravidla, koncept sestavení základních slohových
pravidel, práce s konceptem, samostatné tvoření projevu • Motivační aktivity výběr
témat pro různé druhy popisu, netradiční témata a názvy, pozorovací schopnosti,
cvičení na vizuální a sluchovou paměť, praktické užití • Slohové útvary, druhy
popisu (doporučeno do 6. ročníku) úkoly a slohová cvičení, využití literárních
ukázek, jazykové prostředky, osnova, ukázky slohových prací, práce se stylistickými
nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, uspořádání textu podle časové
posloupnosti, ukázky vyučovacích hodin s propojením slohu, literatury a mluvnice,
netradiční nápady, tvůrčí psaní, pracovní listy (WORD, SMART Notebook 11, Microsoft
PowerPoint 2010) - popis podle obrázkového návodu, popis budovy, popis pracovního
postupu, popis postavy, zvířete, popis předmětu, popis pokoje • Projektové
vyučování seznámení s projektem „Neznámé zvíře“ – propojení slohu, jazyka,
literatury, využití literatury (např.: O. D. West: Africké pohádky, Miloš Macourek:
Živočichopis) mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova,
environmentální výchova, mediální výchova • Praktická činnost aktivní zapojení
zúčastněných, práce s textem, tvůrčí psaní
Inspirovat učitele, kteří hledají nové podněty pro práci s dětmi a literaturou.
Smyslem je aktivně, formou prožitku, najít další možnosti jak rozvíjet čtenářskou
gramotnost.
Učitelé získají seznam doporučené literatury, vhodné literární ukázky, motivační
aktivity a nápady jak s nimi pracovat, pracovní listy a didaktické testy s vhodnými
metodickými postupy a řešeními úkolů. Aktivně se zúčastní ukázkového projektu na
dané téma, vyzkouší si metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost a
zhodnotí výstupy z projektu. Vlastním prožitkem si učitel uvědomí význam
sebehodnocení pro osobní rozvoj žáka.

Akreditace:
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
0403101 Využití slohu k podpoře čtenářské gramotnosti 1.
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

