Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
UČÍME EFEKTIVNĚ, UČÍME CLILEM
vzdělávací akce č. 10318
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715

URČENO:

všem učitelům 1. stupně ZŠ,
kteří ovládají angličtinu na úrovni A2 a výše

LEKTORKA: Mgr. Sylvie Doláková – učitelka a lektorka AJ, zabývá se metodikou výuky AJ
(www.sylviad.cz )
TERMÍNY:

1. část: pondělí 5. listopadu 2018
2. část: středa 28. listopadu 2018

ČAS:

8.30 -15 h (celkem 16 vyuč. hodin)
počítáme s kratší přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, náměstí T. G. Masaryka 2734-9

Popis k místu: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským svahem.
Pěší chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park.
OBSAH:
Kurz je určen všem učitelům 1. stupně ZŠ, kteří ovládají angličtinu na úrovni A2 (mírně
pokročilý) - nejen učitelům angličtiny.
V dvoudenním praktickém kurzu si ukážeme možnosti propojení výuky cizího jazyka s učivem v hodinách matematiky, přírodovědy, výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy.
Zaměříme se na práci s běžným učivem, doplněným aktivitami na pochopení a procvičení
jazyka a vedoucí k osvojení si základních poznatků v obou jazycích.
Vyzkoušíme si aktivity z běžných hodin, doplněné o jazyková cvičení a aktivity, cílené na
potřeby konkrétních žáků.
Zaměříme se také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele
- specifika výuky u různých věkových skupin
- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků
- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé
- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč
- jak rozvíjet zájem a motivaci
- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek
Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své
vlastní praxe.
Podrobný obsah kurzu na 2. straně pozvánky.
S SEBOU:
IČ 75188953
www.blechova.cz

nůžky, lepidlo, barevné papíry, sešívačku, doporučujeme fotoaparát
telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

CENA:

2 850 Kč / celý kurz; v ceně zahrnuty pracovní listy; oběd není v ceně;
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

22. 10. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
OBSAH 1. část (8 hodin):
Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání
Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL
Jak nabízet učivo tak, aby si žáci z hodin odnesli co nejvíce
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva
Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které
si v této části kurzu vyrobí
Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury?
Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera
Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček,
running dictations, jigsaw techniky
Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?
Práce s čísly, “subitizing“, odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání
Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti
Matematické názvosloví
Závěr a shrnutí
OBSAH 2. část (8 hodin):
Úvod
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi
kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze
Poznáváme přírodu
Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to
Paměťové a asociační hry
Žijeme v lidské společnosti
Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles,
scavenger hunt
CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách
Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly
Závěr a shrnutí
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