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. 0413111 Literatura skandální a provokující, která je doporučena
pro učitele SŠ a VOŠ.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0413111

Literatura skandální a provokující

Doporučeno pro:

učitele SŠ a VOŠ

Termín konání:

30.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. František Brož,

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Po celá staletí vycházela literární díla, která se vymykala své době – rozdělovala
společnost, často byla považována za nebezpečná, provokovala, byla zakazována,
stávala se předmětem soudních sporů, byla příčinou pronásledování jejich autorů.
Také současná literatura má svá skandální díla. Nepřijatelnost literárních témat
pro většinovou společnost se neustále proměňovala a proměňuje – na tento jev se
zaměřuje vzdělávací program. Předmětem práce v programu budou proměny skandálnosti
a nepřijatelnosti v průběhu literárních dějin jednak z hlediska tabuizovaných
témat, jednak ve vztahu ke konkrétním dílům různých autorů, např. Ch. Baudelaira,
G. Flauberta, H. Millera, W. Burroughse, Ch. Bukowského, M. Houellebecqa, D.
Masłowské, J. Škvoreckého, L. Klímy, I. M. Jirouse aj. Účastníci budou pracovat s
konkrétními ukázkami z děl, která bývala nebo jsou z nějakých (zpravidla
neliterárních) důvodů považována za problematická. Program se zaměřuje na možnosti
práce s texty těchto autorů v současné škole. Účastníci semináře dostanou ukázky
vybraných textů s náměty k práci v hodinách českého jazyka a literatury, u
některých děl si zkusí tvorbu pracovních listů.
Obsah – témata:
Proměny skandálnosti a nepřijatelnosti v dějinách literatury;
práce s vybranými díly a texty autorů ve smyslu námětů použitelných do
výuky;
tvorba pracovních listů účastníky programu (samostatná práce s vedením
lektora).
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s rámcovým přehledem proměňování
nepřijatelnosti a skandálnosti v průběhu literárního vývoje se záměrem posílit
jejich dovednosti při práci s texty, s nimiž mohou být konfrontováni např. z důvodu
čtenářských zkušeností některých žáků. Program má inspirovat účastníky k práci s
texty a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na
středních školách ve prospěch rozvíjení čtenářských dovedností žáků. Východiskem
přístupu k práci s "jinakostí některých literárních textů" je přitažlivost
tabuizovaných témat pro žáky - teenagery.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný 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
0413111 Literatura skandální a provokující
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 "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
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

