tel.: 603 867 707, 776 770 759
e-mail: jobos@jobos.cz

Pozvánka na seminář s ukázkou výuky

„OTEVÍRÁME DVEŘE DO VÝUKY“
Zveme Vás na praktický seminář, jehož součástí je přímé pozorování práce učitelů ve výuce. Je zaměřen na metodiku výuky,
rozvoj čtenářských dovedností v dějepise a občanské výchově i na využívání postupů MENTORINGU při reflexi vlastní práce,
při hledání silných stránek výuky, k analýze vlastních vzdělávacích potřeb, k podpoře učitelů v jejich profesním růstu apod.

TERMÍN:

úterý 19. 11. 2013

ČAS KONÁNÍ:

od 8,00 do 15,00 hodin

MÍSTO:

Základní škola Slatiňany,
okres Chrudim

zde

PROGRAM SEMINÁŘE:
a) Příprava na pozorování ve výuce: stanovení pravidel
pozorování, seznámení s pozorovacím archem a základními
technikami efektivního pozorování. (1. vyuč. hodina)
b) Pozorování práce dvou vyučujících 2. st. ZŠ: bude
příležitost pozorovat - jakým způsobem v tuto chvíli sledovaní
učitelé rozvíjejí své pedagogické dovednosti, jak u žáků rozvíjejí
čtenářské
dovednosti,
jak
výuku
plánují
apod.
(2. a 3. vyuč. hodina)
c) Reflexe pozorované výuky: rozhovor s vyučujícími, práce
s vyplněnými pozorovacími archy, postřehy, inspirace apod.
(4. vyuč. hodina)

Účastnický poplatek: 900,- Kč
Číslo akreditace – programu: 2544/2013-201-95
Název
akreditovaného
programu:
Rozvíjíme
čtenářskou a informační gramotnost – čtenářské
dovednosti, Jak reflektovat vlastní práci – II.
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Prosíme účastníky semináře, aby si s sebou přinesli
vlastní příklady oblíbených metod a postupů, které
využívají při rozvoji čtenářských dovedností žáků.
Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Jana Žaludová

d) Další čtenářské strategie ve výuce dějepisu a občanské
výchovy: zkoumání textu, práce s otázkami čtenáře, předvídání,
usuzování, hledání klíčových informací, skládání informací v
celek, analýza textu apod.
Seminář je z důvodu přímé účasti ve vyučovacích hodinách kapacitně limitován, přihlásit se můžete online zde.
Přijměte naše pozvání - otevíráme dveře do výuky!
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