Vážené kolegyně, Vážení kolegové
Máte zájem:
•
•
•
•
•
•

využít audiovizuální materiály při seznamování dětí s angličtinou?
zprostředkovat dětem autentický jazyk z úst rodilého mluvčího?
zapojit děti jednoduše do nepřímé komunikace s rodilým mluvčím?
získat novou inspiraci a oživit své hodiny o interaktivní video příběhy a video
písničky?
osvojit si, otestovat a mít možnost konzultovat nové metodické přístupy?
získat zdarma přístup pro jeden ročník do vzdělávacího portálu ´My
WowEnglish´s videi oblíbeného učitele Steva a jeho kamarádky, straky Maggie?

Toto a mnohem více se z pohodlí domova nebo vašeho kabinetu dozvíte, naučíte a vyzkoušíte
si v našem novém akreditovaném kurzu pro pedagogy mateřských škol. Postačí vám základy
angličtiny, s využitím moderních výukových materiálů dokáží sebevědomě vést výuku i
neaprobovaní učitelé.
Název akreditovaného kurzu
E-learning: Využití audiovizuálních materiálů s rodilým mluvčím při
seznamování dětí s angličtinou v MŠ
Specifikace kurzu:
• Akreditovaný kurz MŠMT, č.j.: MSMT- 513/2022-2-179
• Určen učitelům mateřských škol
• Délka kurzu: 4x45min (ve dvou 90 min. výukových blocích + samostudium v časovém
rozsahu 1x45min) – dohromady tedy 5x45 min
• Forma: distanční (odkudkoliv, kde můžete být on-line)
• Lektor: kvalifikovaný český metodik

• Termín: vámi zvolený (jen na 4. výukový blok je nutné domluvit se s metodikem na termínu
telefonické/Skype konzultace)
• Garant kurzu: Britská společnost Wattsenglish Ltd. se Stevem R. Wattsem, autorem
oblíbené řady výukových materiálů Wow! - angličtiny pro děti předškolního a mladšího
školního věku
• Cena: 850,- Kč za osobu vč. DPH
Podrobný přehled témat výuky, anotace:
1. TÉMA – Seznámení pedagogů MŠ s vhodnými metodickými přístupy při využívání
audiovizuálních materiálů – časová dotace 2 výukové hodiny
- Základní principy WattsEnglish metodiky (zaměřené na práci s audiovizuálním
obsahem)
- Využití rodilého mluvčího ve videu a doprovodných jazykových háčcích (language
hooks, např. maňáska)
- Video ukázky aplikované metodiky a výukových materiálů Wow! pro mateřské školy
(příklady dobré praxe)
- Seznámení s open source audiovizuálními materiály, které pedagogové mohou využívat
zdarma
- Rámcové seznámení s řadou výukových materiálů Wow! pro MŠ
Prostor pro samostudium – časová dotace 1 výuková hodina
- Zhlédnutí videí, obrázkových karet a ukázek Teacher´s book
2. TÉMA – Praktické způsoby využití rodilého mluvčího z výše uvedených materiálů –
časová dotace 2 výukové hodiny
- Způsoby zapojení rodilého mluvčího do představování nových jazykových oblastí,
drilování, TPR či aktivit zahrnujících samostatné verbální reakce dětí
- Zpracování vlastního výukového plánu (lesson planning). Na základě předchozího
výukového bloku a samostudia.
- Konzultace s metodikem – lektorem kurzu prostřednictvím dostupné nebo
účastníkem preferované techniky
Přihlášení do kurzu prosím emailem na: cesko@wattsenglish.com

