Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
CREATIVE ENGLISH (16 HODIN)
vzdělávací akce č. 2919
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654
Lze využít pro Šablony (Cizí jazyk).
URČENO:

Pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ;
vedoucím kroužků angličtiny při školních klubech, ŠD, SVČ a DDM.
Vstupní úroveň A1.

LEKTORKA:

MAppLing. Monika Skořepová

TERMÍNY:

1. část - pátek 29. března 2019
2. část - pátek 26. dubna 2019

ČAS:

8.30 – 15h (prezence a přístup do učebny od 8h); celkem 16 vyuč. hodin

MÍSTO:

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

OBSAH:
Kreativita ve výuce anglického jazyka nesmí chybět. Ať už se jedná o mluvenou či psanou
angličtinu, vyrábění či dramatizaci, děti tento druh aktivit baví a tím si i lépe pamatují. Tento
seminář obsáhne co nejširší rozsah druhů aktivit.
1. blok
Metoda CLIL v praxi - jak propojit angličtinu do jiných předmětů. Které předměty jsou vhodné,
jak začít a možnosti dalšího rozvíjení. Workshop - možnost vyzkoušení jednotlivých aktivit,
komunikativních, psaných, pracovních nebo výtvarných činností.
II. blok
Kreativita v mluvené i psané podobě anglického jazyka. Jak ji rozvíjet u začínajících dětí, jak
pokračovat se staršími dětmi. Práce ve skupinách, dvojicích. Jak pracovat efektivně s dětmi
s IVP, velkými skupinami i nesourodými kolektivy. Workshop obsáhne aktivity jak pro děti
začínající s angličtinou, tak pro děti končící 1. stupeň ZŠ.
III. blok
Projekty jako důležitá součást výuky (nejen) angličtiny. Podíváme se na projekty z praktické
stránky. Které druhy jsou vhodné pro děti začínající s angličtinou, které pro děti starší. Jak
připravit projekt jednohodinový, týdenní, měsíční nebo i roční, aby byl ještě efektivní. Podíváme
se na vhodné i netradiční aktivity, výstupy a hodnocení projektů. V rámci workshopu
si zpracujeme jedno téma a vyzkoušíme aktivity vhodné pro děti předškolního věku až po děti
5. třídy ZŠ.
S SEBOU:

psací potřeby, lepidlo, nůžky, pastelky

CENA:

1 900 Kč / celý kurz; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

15. 3. 2019 (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

