8. setkání platformy Rozvoj kompetencí projektu KAP LK

Workshop plný inspirace pro učitele anglického jazyka
čtvrtek 23. 1. 2020 od 9:00 do 17:00
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 525, Liberec
multimediální sál I, vchod C, 3. patro
Workshop je určen pedagogům středních a základních škol, kteří vyučují anglický jazyk.
Účast na workshopu je zdarma.

Program
9:00 - 9:10
9:10 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:50
13:50 - 14:00
14:00 - 15:20
15:20 - 15:30
15:30 - 16:50
16:50 - 17:00

Introduction
 Icebreakers and energizers
 Getting-to-know-each-other better games
Coffee Break
 Grammar and vocabulary activities
 Video and drama activities
Lunch Break
 Running-talking activities
 Group discussions
Coffee Break
 Pair discussions
 Describing activities
Coffee Break
 Soul warmers
 Feedback
Final discussion

Změna programu vyhrazena.

Registrace probíhá do 15. 1. 2020 na e-mailové adrese monika.pittnerova@kraj-lbc.cz.
Kapacita je omezena maximálním počtem 24 účastníků.
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„Hello!  Já jsem Broňa – nadšený učitel angličtiny z Brna,
který pomáhá lidem ❤ zamilovat se do angličtiny.“
Mgr. Bronislav Sobotka
Broňa je nadšený učitel angličtiny z Brna, který si často říká, že má
asi tu nejlepší práci na světě. Pomáhá totiž lidem zamilovat se do
angličtiny, zbavit se strachu z mluvení a radovat se z vlastních
úspěchů a pokroků. Vedle výuky na gymnáziu a pedagogické
fakultě se věnuje individuálnímu i firemnímu vzdělávání,
vzdělávání učitelů a intenzivním zážitkovým kurzům. Krom
klasického učení Broňa vytváří také on-line kurzy a má asi
nejsledovanější český YouTube kanál zaměřený na angličtinu.

Téma workshopu: Komunikativní metody výuky angličtiny (nejen) s využitím moderní technologie
Chcete načerpat nové nápady na originální hry a aktivity do vašich hodin angličtiny? Chcete mít
připravenou kupu praktických aktivit, které můžete dle potřeby „vytáhnout z rukávu“? Chcete zažít
na vlastní kůži, jak se cítí vaši studenti (a užít si to)?
Pak je tohle pravděpodobně seminář právě pro Vás! Hlavním cílem semináře je totiž předat
účastníkům, či lépe řečeno nechat účastníky na vlastní kůži zažít velkou spoustu nejrůznějších her a
aktivit pro každou příležitost. Mnohé z nich za využití moderní techniky (hlavně pak mobilních
telefonů). Krom toho se také společně podíváme na základní principy pro přípravu a uvádění Vašich
vlastních originálních her a aktivit.
Seminář bude probíhat tak, že si vždy nejdříve vše vyzkoušíme „sami na sobě“ a poté si popovídáme
o tom, k čemu je daná aktivita „dobrá“, proč fungovala (anebo nefungovala) a jaké další aktivity by
šly vymyslet na podobném principu. Těšit se můžete na opravdu široké spektrum aktivit. Od readyto-use aktivit, které studenty zaručeně rozproudí, přes seznamovací hry, hry na zlepšení nálady, hry
na rozmluvení a ztracení ostychu, na aktivity se zapojením videa a hudby, až po náročnější
psychologické aktivity. Společným jmenovatelem pak bude to, že se jedná o komunikativní aktivity,
které do sebe „vtáhnou“ samotné studenty.
Na konci semináře byste tedy měli odcházet nejen s kupou nových nápadů, her a aktivit (které
dostanete v mini e-booku jako dárek na rozloučenou), ale také budete vědět, jak podobné hry sami
připravovat a uvádět.
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