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POZVÁNKA
ALTERNATIVNÍ METODY V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ NA ZŠ
vzdělávací akce č. 9918
akreditována MŠMT č. j. MSMT-7401/2018-1-299
URČENO:

Vyučujícím ČJ a literatury na 1. a 2. stupni ZŠ

OBSAH:
Seminář poskytne účastníkům inspiraci pro výuku čtenářské gramotnosti žáků – seznámení
s metodami rozvíjejícími tvůrčí schopnosti, komunikativní dovednosti, zlepšujícími vztah
k literární výchově a k samostatné četbě, stimulujícími ke kritickému a tvořivému myšlení.
Učitelé si na praktických příkladech ověří, jak lze motivovat a naladit žáky, aby např. vyjádřili
bezprostřední vztah ke knize; písemně zpracovali pocity vlastního vnímání jiného uměleckého
žánru; využili kreativní schopnosti (práce s citáty, frazeologickými obraty, s nejjednoduššími
žánry lidové slovesnosti apod.).
a) motivace a naladění v literární výchově
jak vyjádřit bezprostřední vztah ke knize; písemně zpracovat pocity vlastního vnímání
jiného uměleckého žánru; zlepšovat literárně-teoretické znalosti, rozvíjet vlastní čtenářství
b) komunikace a její podpora v literární výchově
přirozené propojení literární výchovy se slohovou složkou českého jazyka; rozvoj slovní
zásoby, stylistických dovedností a kreativních schopností (práce s citáty, frazeologickými
obraty, s nejjednoduššími žánry lidové slovesnosti apod.); praktické ukázky z práce žáků
doplňují náměty zaměřené na individuální četbu, estetickou výchovu – to vše zlepšuje
čtenářskou gramotnost
c) tvořivá interpretace umělecké literatury
seznámení s interpretací textu, která prohloubí nejen komunikativní dovednosti žáků, ale
naučí je vnímat problémy a kreativně je řešit, čímž uspokojují seberealizační potřeby;
metody k rozvíjení fantazie a originality, ke zlepšení čtenářské pozornosti a etického myšlení
– úctu ke stáří; náměty k procvičení smyslového vnímání, pozornosti, myšlení, řeči,
představivosti; sociální spolupráci a mezilidské vztahy
LEKTORKA:

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. – lektorka se specializací
na didaktiku literární výchovy a na literaturu pro děti a mládež

TERMÍN:

čtvrtek 25. října 2018

ČAS:

13 – 17 h (prezence a přístup do učebny od 12.30 h) – 5 vyuč. hodin

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Krajská pedagogicko-psychologická poradna,
pobočka Uherské Hradiště, Františkánská ul. 1256;
parkování doporučujeme u vlakového nádraží

CENA:

650 Kč; v ceně zahrnuty pracovní listy; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

15. 10. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

