ONLINE SETKÁNÍ: Angličtina v předškolním vzdělávání
Kdy:

20. června 2012 ve 20:00

Kde:

http://rvp.cz/informace/online-diskuze

Pořádá:

Metodický portál RVP.cz

Webinář určen učitelům mateřských škol a prvního stupně základních škol.
Webinář je zdarma.
Výběr z otázek, kterým se budeme věnovat:
•
•
•
•
•
•

Kdy je vhodné začít s výukou angličtiny?
Kdo by měl děti učit? Lektor nebo jejich vlastní učitelka?
Co vše lze zařadit do hodin angličtiny u předškolních a mladších školních dětí?
Práce s učebnicí – ano či ne?
Co by v lekcích angličtiny nikdy nemělo chybět?
… a další otázky.

Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková
Dlouhodobě se věnuje vzdělávání pedagogů předškolního i základního vzdělávání,
požádá kurzy jako Aktivizační metody ve výuce, Tvořivá angličtina, Storytelling and
Drama a mnohé další. Své lektorské zkušenosti zúročila také v publikaci Playing
English - Hravá angličtina.
Na Metodickém portálu RVP.CZ jí byl publikován článek Výuka angličtiny u
předškolních dětí – ano? Ale jak?
V první části setkání bude mít prostor k přednášce lektor, v druhé části bude odpovídat na
dotazy zúčastněných. Otázky a komentáře nám v průběhu setkání budete moci psát do chatu,
nebo se ptejte předem v diskuzním fóru Metodického portálu RVP.cz
Více informací k setkání najdete na Metodickém portálu RVP.cz v modulu Digifolio.
K účasti na online setkání potřebujete počítač připojený na internet a bedničky nebo sluchátka.
Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na
obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu. Vstup do
místnosti najdete v den konání akce na titulní stránce portálu (www.rvp.cz).
Ovládání je velice snadné a pohodlné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!
Pro školní rok 2012/13 chystáme cyklus webinářů o finančním vzdělávání ve školách ve
spolupráci s projektem Rozumíme penězům. Na nich se účastníci postupně seznámí s obsahem
samotné finanční gramotnosti prostřednictvím odborníků z finančního sektoru i pracovníků tzv.
občanských poraden.
Za celý tým Metodického portálu RVP.CZ Vás srdečně zve
Mgr. Pavlína Hublová
vedoucí resortního úkolu
Metodický portál RVP.CZ

