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. 0503411 Projektové knihy (lapbooks) , která je doporučena pro
učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií, spec. škol.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0503411

Projektové knihy (lapbooks)

Doporučeno pro:

učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií, spec. škol

Termín konání:

31.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Projektové knihy (lapbooks)
aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
Charakteristika:
Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého
obsahu učiva).
Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak,
aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty,
ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a
zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů,
jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami.
Struktura kurzu:
1.
Seznámení s technikou práce
Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich
zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o
možnostech a benefitech tohoto postupu.
Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu
2.
Seznámení s výtvarnými technikami
Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava
papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního
formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty,
zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy).
3.
Příprava a plánování vlastní knihy
Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování
úkolů, výběr formátů.
4.
Diskuze nad možnostmi techniky
Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak je eliminovat

Cílem vzdělávacího programu je
naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a
zapamatovaní faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků
naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním
žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.
inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů
znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta)
technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.
Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).
Akreditace:

MSMT-32621/2020-4-690

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení 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
0503411 Projektové knihy (lapbooks)
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

