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. 0504131 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ , která je
doporučena pro učitele ZŠ.

05 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
0504131

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ

Doporučeno pro:

učitele ZŠ

Termín konání:

13.dubna 2023 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. Lukáš Heřman,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky?
Přijďte se inspirovat od učitele z praxe. Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami,
které možná ještě neznáte. Předvedeme si způsoby, jak se ve třídě nejvíce přiblížit
reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. Představíme si, jak žáky reálně
vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází u žáků průběžně
rozšiřovat. Vyzkoušíte si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby
zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme některé tradiční a stále
efektivní aktivity a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do
dvojic a možné organizace třídy při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr
mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovní zásoby. Modelově si zažijete
několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme způsoby podporujícího
hodnocení. Na semináři získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní
výuku.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1900 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
0504131 Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ
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

