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. 0505191 Anglická gramatika, která je doporučena pro učitele ZŠ.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0505191

Anglická gramatika

Doporučeno pro:

učitele ZŠ

Termín konání:

4.června 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:

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

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Charakteristika:
Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat
používání nabytých znalostí. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní
listy, vyzkouší 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. Ti se tak učí používat gramatická
pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, používat kvalitní výslovnost a naučí se
recyklovat slovní zásobu.
Tento kurz má variantu pro první stupeň a pro druhý stupeň. Struktura kurzu je
shodná, liší se obsahem jednotlivých technik, použitých gramatických jevů a úrovní
pracovního jazyka.
1.
How to present new grammar (90min)
Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“
2.
Practising grammar structures (90min)
Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat
použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo,
running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.)
3.
Grammar props (90min)
Seznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si
jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook,
grammar fan, crazy stairs etc.).
4.
Moving grammar – how to keep, organize and remember new things (45min)
Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází,
které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také
zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)
5.
Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (45min)
Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na
základě vlastní praxe.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 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
0505191 Anglická gramatika
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

