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. 0502112 Reálie USA viděny nově a užitečně, která je doporučena
pro učitele AJ na SŠ, případně na 2. st. ZŠ.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0502112

Reálie USA viděny nově a užitečně

Doporučeno pro:

učitele AJ na SŠ, případně na 2. st. ZŠ

Termín konání:

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

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Budeme se zabývat historií USA pomocí kreativních aktivit (např. skládání puzzle k
demonstraci rozšiřování plochy USA v průběhu jejího vývoje), budeme používat metody
známé (např. přířazování zásadních historických milníků k jejich obsahu), aktivity
True a False k hodnocení politických událostí, použijeme metody prezentování (např.
u tématu národních parků a jejich odlišností), budeme pracovat s autentickými
materiály a jejich vhodné prezentaci, s videi a způsoby, jak je použít ve třídě,
upozorníme na slavné osobnosti a budeme číst a analyzovat základní díla americké
literatury, která jsou jazykovou úrovní a náměty vhodná pro studenty středních
škol.
Rozšířit povědomí o kultuře USA a poskytnout účastníkům možnost vyzkoušet si nové
metody prezentace výukových materiálů, zlepšit komunikativní dovednosti studentů,
posílit jejich kritické myšlení. Umožnit jim srovnání amerických a českých reálií,
najít styčné body, kde se obě kultury v historii a současnosti protkávají. Rozšířit
slovní zásobu a obohatit výrazové a jazykové prostředky studentů i učitelů.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. "přesun COVID, původní termín 12.11."

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
0502112 Reálie USA viděny nově a užitečně
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

