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. 0502101 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit, která je
doporučena pro učitele 2. stupně ZŠ, nižších ročníků na víceletých gymnáziích.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0502101

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Doporučeno pro:

učitele 2. stupně ZŠ, nižších ročníků na víceletých gymnáziích

Termín konání:

16.října 2019 od 08:30

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout
hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve
skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.
Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k
soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se
seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit
zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická
pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci an úkolu. Využitím běžně dostupných
materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich
jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit
dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování
frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k
zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření
nových řečových struktur.
Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům.
Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše
vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.
Přehled témat výuky:
1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn
2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků
3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění
textu
4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev
5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním
učitele na základě analýzy textu.
6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se
slovní zásobou.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny
žákům na druhém stupni a potřebují motivovat pro další učení, stejně jako
prohloubit získané znalosti.
Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtenís proozuměním a
psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny
i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné
jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z
kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

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
0502101 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
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 "05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)"
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

