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. 0915391 Prvouka v 1. třídě - Od cílů prvouky k tematicky
integrované výuce, která je doporučena pro učitele 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga.

09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
0915391

Prvouka v 1. třídě - Od cílů prvouky k tematicky integrované výuce

Doporučeno pro:

učitele 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga

Termín konání:

3.června 2019 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice prvouky v 1. třídě se zaměřením
na tematicky integrovanou výuku.
Podrobný obsah:
časově-tematický plán prvouky - měsíční
1 h
Společně projdeme časový plán prvouky, který je ověřený a zpracovaný na
míru sadě učebnic, zaměříme se na tematické propojení čtení a prvouky.
vzdělávací cíle prvouky podle RVP, jejich konkretizace pro 1. ročník
0,5 h
Prostudujeme, co říká o oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT RVP .
pojem projektová a tematicky integrovaná výuka
1 h
Proběhne „minilekce“ s cílem objasnit dané pojmy.
vhodná témata k integraci, aktivity s mezipředmětovými přesahy – časová dotace,
konkrétní ukázky
1,5 h
Postupně projdeme jednotlivá témata prvouky v 1. ročníku a budeme k nim
hledat mezipředmětové vazby. Ukážeme si ukázky z výuky, jak lze některá témata ve
stejném čase uchopit v rámci čtení, psaní, prvouky a výchov.
praktická ukázka tematické výuky s využitím prezentovaných učebnic, vhodné metody
(sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšl. mapy, sběr přírodnin a práce s nimi)
3 h
Na zvoleném tématu z učebnice si vyzkoušíme realizovat celou lekci
tematické výuky s využitím uvedených metod.
žákovská portfolia a příklady dobré praxe při tematicky integrované výuce
1 h
Při ukázkách žákovských prací proběhne diskuse na téma integrovaná výuka a
sdílení vlastních zkušeností.
se seznámí s časově tematickým plánem prvouky na celý školní rok
porozumí vzdělávacím cílům prvouky dle RVP na 1. období, které společně
rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník
si prohloubí znalosti o tematicky integrované výuce, pochopí její klady a
dopady na žáka
prodiskutují jednotlivá prvoučná témata z hlediska možnosti integrace
dalších vyučov. předmětů, navrhnou vlastní náměty propojování témat a vyuč.
předmětů
vyzkouší si v praxi tematicky integrovanou výuku podle učebnice
Nakladatelství HANAMI
shlédnou ukázky přímo z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe

Akreditace:

MSMT-25818/2018-2-686

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení 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
0915391 Prvouka v 1. třídě - Od cílů prvouky k tematicky
integrované výuce
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 "09 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)"
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

