Vážené kolegyně, Vážení kolegové
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Máte zájem:
získat novou inspiraci a oživit své hodiny?
motivovat své žáky k aktivnímu použití jazyka?
zprostředkovat žákům autentický jazyk od rodilého mluvčího?
vyzkoušet prožitkové učení?
získat zdarma DVD s osvědčenými videoklipy pro výuku Aj?
Toto a mnohem více se dozvíte, naučíte a vyzkoušíte si v našem novém akreditovaném kurzu pro učitele na
1. stupni ZŠ. Kurz je určen nejen pro angličtináře - s využitím moderních materiálů po absolvování

dokáže sebevědomě vést výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ i neaprobovaný učitel. Podmínkou ze
strany pedagoga jsou pouze základy angličtiny.
Název akreditovaného kurzu:
Využití interaktivních materiálů a moderní vzdělávací techniky při výuce AJ
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Specifikace kurzu:
Akreditovaný kurz MŠMT, č.j.: MSMT - 13005/2013-201-393
Určen učitelům na 1. stupni ZŠ, i bez aprobace AJ
Délka kurzu: 4x45min
Forma: prezenční, na vaší ZŠ
Lektor: Kvalifikovaný český metodik
Termín: dohodou
Garant kurzu: Britská společnost Wattsenglish Ltd. se Stevem R. Wattsem, autorem oblíbené řady
výukových materiálů Wow! výukové materiály - angličtiny pro děti předškolního a mladšího
školního věku
Cena: 550,- Kč
Podrobný přehled témat výuky, anotace:
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1. Téma: Seznamování s novými jazykovými prostředky – časová dotace 2 výukové hodiny
jak v dětech vyvolat zájem a potřebu komunikovat v cizím jazyce
jakými způsoby mohou média a interaktivní materiály nahradit rodilého mluvčího ve výuce
jak využít prožitkové učení prostřednictvím nových materiálů ke zpestření výuky
2. Téma: Procvičování získaných jazykových prostředků – časová dotace 2 výukové hodiny
procvičování s pomocí audiovizuálních klipů a interaktivních her
Využití interaktivních materiálů pro zábavné drilování, osvojování si správné výslovnosti a TPR
aktivity
příklady dobré praxe – jazykové hry s využitím techniky a interaktivních materiálů vyvolávající
verbální reakce žáků, aplikace ve své třídě
V případě zájmu napište prosím na wow@wattsenglish.com
Wattsenglish Ltd.
Czech Republic branch, organizační složka
info@wattsenglish.com

www.wattsenglish.com

