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. 1303431 Aktivizující metody výuky, která je doporučena pro
učitele ZŠ, GY, SŠ.

13 Průřezová témata
1303431

Aktivizující metody výuky

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, GY, SŠ

Termín konání:

12.ledna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Marie Komárová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Obsahem kurzu je nabídka a procvičení metod, které mohou pomoci k větší
angažovanosti žáků ve výukovém procesu. Kurz je prakticky zaměřený, každou metodu
si účastníci vyzkouší, získají informace o postupu realizace a případných úskalích,
čase přípravy, době trvání se třídou, vhodný věk žáků. Které klíčové kompetence
jsou metodou rozvíjeny, jak je náročná pro vedení učitelem i realizaci žáky.
Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků
Co je a co není aktivizující metoda
Principy práce ve skupinách
Bezpečné prostředí pro žáky
Každá metoda bude probrána podle následující osnovy:
a)
Stručná osnova – k čemu je metoda dobrá, kdy je vhodné ji použít, postup
b)
Požadavky na přípravu – náročnost z pohledu vyučujícího při přípravě, při
realizaci ve třídě, náročnost pro žáky, míra jejich připravenosti apod.
c)
Klíčové kompetence – které jsou díky metodě rozvíjeny
d)
Uplatnění ve výuce – kdy se hodí danou metodu použít
e)
Praktické provedení – účastníci si sami techniku vyzkouší na dané téma
f)
Hodnocení – jak se hodnotí po ukončení aktivity ve třídě, hodnocení
účastníků na semináři
Probírané metody:
Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se
Mentální mapy
Návštěvníci
Lístečková metoda
Brainstorming
Shrnutí, závěr

25 min

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky a metodami, které mají potenciál
zaktivizovat žáky ve výuce, včetně informace, které klíčové kompetence jejich
použitím rozvinou.
Akreditace:

MSMT-35017/2021-4-18

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
1303431 Aktivizující metody výuky
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 "13 Průřezová témata"
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

