Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
CESTY K ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ
vzdělávací akce č. 4919
akreditace č. j. MSMT-1429/2019-1-93; šablony ZŠ – čtenářská gramotnost 8 hodin
URČENO:

Učitelům ZŠ, především učitelům 1. stupně ZŠ;
lze doporučit i učitelům Čj 2. stupně ZŠ

LEKTOR: Mgr. Ivan Bauer – učitel Čj a dějepisu (www.ivanbauer.cz)
OBSAH:
Didaktický seminář.
Program je zaměřen na různé přístupy nácviku čtení s porozuměním
s využitím vlastivědného a dějepisného učiva.
První část programu je zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky
v oblasti čtenářské gramotnosti. Seznámíme se s její základní strukturou a návazností některých
kroků.
V praktické části se soustředíme na aktivní využití konkrétních metod. Budou předvedeny
názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich užití v hodinách 2. – 5. ročníku ZŠ.
Program předpokládá základní znalost čtení u žáků. Tu rozvineme aktivními formami a hrou.
V programu budou předvedeny didaktické zkušenosti z praxe. Klíčem k tomu bude práce
s vhodnými texty od historických pověstí k dalším vlastivědným tématům na 1. stupni ZŠ.
Najdeme různé nenásilné souvislosti, abychom zasáhli různé oblasti vzdělání.
Jak text představit, co s ním můžeme udělat, co se na něm můžeme naučit, jak přenést
dovednost dál, to jsou jen některé otázky tohoto semináře. V programu se objeví například
metody synergického učení, vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT a další.
Účastníci získají materiály, které mohou využít ve své pedagogické praxi.
TERMÍN:

středa 5. června 2019

ČAS:

9 – 15.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h); 8 hodin
přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
/nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění,
budova gymnázia je pod lyžařským svahem/

CENA:

980 Kč; oběd není v ceně semináře; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

24. 5. 2019

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

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

