Kreativní metody ve výuce
němčiny aneb Spaß muss sein!
(vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT)
Datum a čas: 23. 11. 2015, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání: Základní škola waldorfská a mateřská škola České
Budějovice o.p.s., M. Chlajna 23, České Budějovice
Lektor:

Mgr. Dana Hrušková, předsedkyně SGUN

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ
Obsah: Tento vzdělávací seminář se zabývá tématem motivace ve vyučování.
Během něj se budeme snažit najít odpovědi na otázky, jak lze zpestřit vyučování a
jak dosáhnout maximální motivace? Jak můžeme oslovit kreativitu a emocionální
stránku žáků? Jaké existují druhy her a jaké didaktické cíle sledují?
V semináři se zastavíme u různých oblastí, ve kterých můžeme uplatnit hravý princip
výuky a oživit tak vyučování. Jedná se o slovní zásobu, konverzační cvičení,
gramatické hry, činnosti rozvíjející psaní a čtení a hry na zpestření výuky a uvolnění
atmosféry ve vyučování. Součástí semináře budou praktické ukázky všech aktivit.
Vzdělávací cíl: Poskytnout aprobovaným i neaprobovaným učitelům jazyků
praktické náměty a cvičení pro zefektivnění vyučovacího procesu v cizím jazyce.
Zdokonalení znalostí a dovedností cizího jazyka na základních, středních a jazykových
školách, rozšíření postupů výuky a oživení především kreativních metod v hodinách
cizího jazyka s ohledem na nové trendy objevující se výuce všech cizích jazyků.

Seminář je akreditován MŠMT, č.j. MSMT-2227/2013-201-80
Každý účastník obdrží potvrzení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek: 850,- Kč
Přihlášky zasílejte do 16. 11. 2015 mailem na d.hrusk@centrum.cz,
nebo poštou na Dana Hrušková, Bezručova 2, 586 01 Jihlava.
Konání semináře bude potvrzeno e-mailem nejpozději 18. 11. 2015.
Zároveň bude mailem zaslána faktura. Potřebujete-li originál, obdržíte jej na
vyžádání na semináři.

Přihláška:
Jméno a příjmení, titul:
......................................................................................................
Škola: .............................................................................................
Telefon:...........................................................................................
Mail: ...............................................................................................
Datum narození (na Potvrzení o účasti): ............................................
Fakturační adresa:
Název školy:...................................................................................
Adresa: ..........................................................................................
IČO:...............................................................................................

STORNO POPLATKY:
Při odhlášení týden před akcí bude účastníkovi účtováno 50%
poplatku, dva dny před akcí 75% poplatku, pokud se účastník
nedostaví bez omluvy, bude poplatek účtován v plné výši.
ÚČASTNÍK ZA SEBE MŮŽE POSLAT NÁHRADNÍKA!

Datum, podpis: .............................................................................

