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. 0304411 Metodický průvodce první třídou, která je doporučena
pro učitele MŠ (předškoláci), 1. stupeň ZŠ (1. třída), speciální pedagogy, asistenty pedagoga.

03 1. stupeň ZŠ
0304411

Metodický průvodce první třídou

Doporučeno pro:

učitele MŠ (předškoláci), 1. stupeň ZŠ (1. třída), speciální pedagogy, asistenty pedagoga

Termín konání:

3.června 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Během semináře projdeme časově, tematicky a především metodicky každý měsíc první
třídy od září do června. Zaměříme se především na český jazyk a předvedeme si různé
způsoby výuky. Vyzkoušíme si, jak pracovat s novými učebními materiály
NAKLADATELSTVÍ HANAMI, které si mohou účastníci zakoupit. Získáme mnoho námětů do
výuky včetně praktických ukázek hodnocení čtení a psaní. Součástí akce budou ukázky
prací žáků i videa z výuky v 1. třídě.
1) září - říjen v 1. třídě:
2 h.
specifika 1. třídy, příprava žáků na čtení: předčtenářské období a aktivity
k rozvoji jednotlivých percepcí, grafomotorika: praktické ukázky grafomotorických a
uvolňovacích cvičení.
2) listopad - prosinec v 1. třídě:
2 h.
čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném
probírání písmen, slabik, slov.
3) leden - únor v 1. třídě:
2 h.
čtení - přechod na malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto
období; psací písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky
jednotlivých etap přímo v písankách.
4) březen - červen v 1. třídě:
2 h.
Co by měl žák do konce 1. třídy zvládnout - ukázky hodnocení čtení a psaní
na základě dílčích cílů, indikátorů kvality a kritérií hodnocení.
Účastníci:
se seznámí:
s novými učebnicemi a pomůckami NAKLADATELSTVÍ HANAMI,
s časově- tematickým plánem výuky čtení a psaní v 1. třídě;
si prohloubí znalosti o:
metodách výuky čtení a psaní,
možných způsobech a postupech v 1. třídě,
způsobech hodnocení žákovských výkonů;
si prakticky vyzkouší učit" z nových učebnic, pracovat s cíli a zdokonalí se v
dovednostech hodnocení výkonů žáků;
získají zásobník vyzkoušených aktivit do 1. třídy.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1500 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
0304411 Metodický průvodce první třídou
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 "03 1. stupeň ZŠ"
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

