ONLINE SETKÁNÍ: Angličtina v předškolním vzdělávání II.
Kdy:

13. února 2013 ve 20:00

Kde:

Metodický portál - http://rvp.cz

Pořádá:

Metodický portál RVP.cz ve spolupráci s Mgr. Sylvií Dolákovou

Setkání je určeno pedagogům
Setkání je zdarma.

mateřských škol

a 1.

stupně základních škol.

Po více než šesti měsících máme opět možnost nechat se inspirovat náměty této zkušené
lektorky (http://www.sylviad.cz/Kdojsem.html). Tentokrát bude hlavním tématem pohádka.
Nezapomeneme ani na rozvoj výrazových prostředků a věnovat se budeme i technikám práce s
hlasem.
Otázky, kterým se budeme věnovat:








Výuka angličtiny prostřednictvím pohádky
Jak se dá využít pohádka / příběh k výuce cizího jazyka?
Jak mi pohádka pomůže - jak mohu pomoci já pohádce?
Které aktivity zvolit před vyprávění, které během a které po něm?
Do jakých oblastí nás pohádka může zavést?
Výrazové prostředky a hlasové techniky při vyprávění
A opravdu se to dá vše použít u dětí-začátečníků?

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?
Průběh:
V hlavní části Setkání bude mít prostor k přednášce lektor, během Setkání bude také odpovídat
na dotazy zúčastněných. Otázky a komentáře nám v průběhu akce budete moci psát do chatu,
nebo se ptejte předem v příslušném 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!
Za celý tým Metodického portálu RVP.CZ Vás srdečně zve
Mgr. Pavlína Hublová
vedoucí resortního úkolu
Metodický portál RVP.CZ

