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. 0416411 Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a
jazykových dovedností žáků, která je doporučena pro učitele 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0416411

Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a jazykových dovedností žáků

Doporučeno pro:

učitele 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií

Termín konání:

14.dubna 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. František Brož,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje
pracovních listů, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet a případně i ověřovat
čtenářské dovedností žáků druhého stupně základních škol. Program má charakter
praktické dílny, tzn. účastníci budou vytvářet pracovní listy k různým typům
souvislých i nesouvislých textů. Při tvorbě pracovních listů si účastníci vyzkouší
práci s různými typy úloh vhodnými k využití při rozvíjení čtenářských a jazykových
dovedností, přičemž hlavní úsilí bude směřovat k vývoji materiálů tak, aby jejich
využití ve výuce bylo orientováno zásadně k praktické práci žáků s texty. Účastníci
se budou učit vytvářet pracovní listy dovednostního charakteru, tedy bez využití
faktografie a terminologie, případně s jejich minimalizací. Při praktickém nácviku
budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s
nesouvislými texty. Pozornost bude věnována také didaktickému potenciálu pracovního
listu ve výuce  tedy návaznosti a propojenosti mezi cílem (čeho chci pomocí
pracovního listu dosáhnout), nástrojem (text + úlohy) a vyhodnocením práce žáka
(způsob/kritéria hodnocení). Účastníci budou pracovat také s rozeznáním a analýzou
běžných konstrukčních i obsahových vad pracovních listů a úloh v nich užitých;
východiskem práce budou výhradně autentické texty.
Obsah  témata:
základní zásady vývoje pracovních listů k rozvoji čtenářských a jazykových
dovedností
aplikace souvislosti cíl  prostředek  hodnocení v pracovních listech
rozlišení úloh pracujících s jazykovými a čtenářskými znalostmi a
dovednostmi
práce s konstrukčními a obsahovými vadami pracovních listů
tvorba pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením
lektora)
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem tematicky různě
zaměřených textů pro vývoj pracovních listů ve výuce českého jazyka a literatury a
inspirovat je k hledání cest, jak prostřednictvím těchto nástrojů efektivně
rozvíjet, případně ověřovat čtenářské a jazykové dovedností žáků na druhém stupni
základních škol. Základním cílem je ukázat pedagogům metodicky správné postupy při
tvorbě pracovních listů a využití úloh v nich a naučit je tyto postupy realizovat
při vývoji, úpravách i použití pracovních listů. Účastníci si prohloubí dovednosti
v oblasti hledání didaktického potenciálu textů různého charakteru. Účastníci
programu budou vytvářet pracovní listy a argumentačně obhajovat účelnost jejich
využití ve výuce.
Znalosti a dovednosti získané absolvováním vzdělávacího programu uplatní jeho
účastníci v běžné výuce i při přípravě žáků na jednotnou přijímací zkoušku ke
studiu na středních školách.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VV.

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
0416411 Pracovními listy k rozvoji a ověřování čtenářských a
jazykových dovedností žáků
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

