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. 0501121 Angličtina prakticky a s radostí, která je doporučena pro
učitele 2.st. ZŠ a nižších ročníků gymnázií.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0501121

Angličtina prakticky a s radostí

Doporučeno pro:

učitele 2.st. ZŠ a nižších ročníků gymnázií

Termín konání:

8.listopadu 2021 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE

Garant za CCV:
Tematická náplň:

Celá řada praktických aktivit na rozšíření slovní zásoby (např. TXF, přiřazování,
doplňování, substituce vět, drilova cvičení), a procvičení obtížných partií
mluvnice (např. používání členů, rozdíly mezi užitím minulého a předpřítomného
času, interference angličtiny s češtinou, nesprávné používání slovosledu čechizmy). Používané metody budou zahrnovat nejen individuální práci, ale především
práci v malých skupinách a ve dvojicích s následným feedbackem, budeme se věnovat
problémům, které mají čeští mluvčí s intonací a rytmem anglických vět, s redukcí
nepřízvučných slabik a výslovnosti.
Podpořit větší jistotu vyučujících v používání autentického jazyka. Nabídnout a
vyzkoušet s nimi nové metodické postupy a jejich případnou modifikaci pro konkrétní
situace v jejich výuce. Sdílení zkušeností s výukou angličtiny a používání učebnic
mezi přítomnými vyučujícími. Doporučení lektorky a poukázání na vhodné a efektivní
videa a další dodatečné materiály ke zpestření výuky.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 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
0501121 Angličtina prakticky a s radostí
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

