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. 0501112 (Inter)Aktive Landeskunde , která je doporučena pro
učitele německého jazyka všech stupňů.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0501112

(Inter)Aktive Landeskunde

Doporučeno pro:

učitele německého jazyka všech stupňů

Termín konání:

23.dubna 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

PhDr. Marie Müllerová, členka vedení Spolku germanistů a učitelů ČR

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

V rámci vzdělávacího semináře bude pozornost věnována níže uvedeným bodům:
Role reálií v moderní výuce cizích jazyků, její význam pro rozvoj řečových
dovedností a stručná historická reminiscence výuky reálií v české škole v minulých
desetiletích
Otázka kvality a kvantity reálií ve výuce jazyků v dnešní době a jejich
přínos v procesu učení se a pochopení cizího jazyka
Aspekty výběru rozsahu reálií pro základní/stření školu v oboru NJ
Vybrané principy práce s reáliemi v moderní výuce cizích jazyků
Aplikace metod aktivního učení do práce s reáliemi a jejich praktická
realizace:
např. metody a témata: Wo möchte ich leben?, DACHL-Quiz, Feste und Bräuche, Mein
Traumland, deutsche Musik und Lieder, Jahreskalender, Deutschland contra
Tschechien, Österreichquartet, Bundesländer, deutschsprachige Persönlichkeiten,
Faltenlesen, Stationenlernen, etc.
Evaluace použitých metod práce, jejich přínosy a možná úskalí
Modifikace aplikovaných metod pro cílovou skupinu základních/středních škol
Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním pojetím vnímání a výuky reálií v
procesu osvojování si dalšího cizího jazyka a dovést je k zamyšlení nad současnými
cíli výuky cizích jazyků a role reálií v nich. S ohledem na zásadní změnu pojetí
kognitivních znalostí reálií v moderní výuce cizích jazyků budou účastníci formou
metody EUR (metoda kritického myšlení) seznámeni s koncepty výuky reálií v
posledních dvaceti letech a poté se formou skupinové práce pokusíme formulovat
zásadní aspekty výběru reálií pro moderní výuku cizího jazyka a definovat základní
principy práce s reáliemi v moderním pojetí výuky jazyků. Nedílnou součástí
semináře je vyzkoušet si praktické metody práce zaměřené na práci s reáliemi
cílových zemí cizího jazyka (tzv. D-A-CH-L země) a analyzovat je z pohledu učitele
německého jazyka na jazykové úrovni A1-B1, popř. vytvořit případné modifikace
reflektující cílovou skupinu na ZŠ a SŠ a podporující zájem žáků o učení se
německého jazyka.

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
0501112 (Inter)Aktive Landeskunde
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

