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. 0504181 Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba
pěstovat -2.st.ZŠ, která je doporučena pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ (specifikace pro obor: Anglický jazyk, Min.B1).

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0504181

Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat -2.st.ZŠ

Doporučeno pro:

učitele 2. stupně ZŠ, SŠ (specifikace pro obor: Anglický jazyk, Min.B1)

Termín konání:

21.května 2018 od 08:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny dětí ve věku 4 - 15 let

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Charakteristika:
Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je
úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a
vyučovat základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně
známé, ale jsou velmi účinné. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní
listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s
vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné
činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se, kde můžeme konzultovat
správnou výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky, podíváme se
na zdroje dostupné na internetu.
Obsah:
Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu (45 min)
Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu (45)
Vázání slov – jak co nejlépe a přirozeně vyslovovat (30
Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (60)

Akreditace:

MSMT-901/2018-2-22

Účastnický poplatek:

700 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
0504181 Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je
třeba pěstovat -2.st.ZŠ
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

