2denní pobytový akreditovaný kurz pod Ještědem

Metodika výuky angličtiny
pro žáky mladšího školního věku

Naučíme vás, jak:
• oživit hodiny angličtiny,
• motivovat žáky k aktivnímu použití jazyka,
• aplikovat prožitkové učení,

pro
nejen vané
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• hodnotit a testovat všechny 4 jazykové dovednosti efektivně zábavně bez stresu.

• Na vlastní kůži zažijete metodiku vhodnou pro výuku angličtiny na 1. stupni,
• naučíme vás mimo jiné zapojovat do hodin rodilého mluvčího (Steva a Maggie),
• představíme výjimečné vzdělávací materiály, primárně vytvořené pro pedagogy 1. stupně ZŠ,
• zajistíte tak svým žákům zábavnou a přitom efektivní angličtinu se správnou výslovností.

Specifikace kurzu:
• akreditovaný kurz MŠMT: (Č.j.: MSMT-27955/2021-5-965)
• forma: prezenční – místo konání: v prostorách Wattsenglish Ltd. v Liberci
• délka: dvoudenní, každý den 6 výukových hodin – první den se začíná
v 10:30h, druhý den se končí ve 13h
• nízký počet účastníků – max. 10 osob + školitel
• ubytování zajištěno ve 2lůžkových pokojích/apartmánech s vlastním
sociálním zařízením
• cena kurzu: 3.500,- Kč na osobu (2.900,-Kč na os. bez ubytování)
• v ceně zahrnuta i příjemná neformální večeře: posezení s vedením
a sdílení pedagogických zkušeností
• je možné čerpat prostředky z fondu DVPP
• termín: 13.-14.10.2022

Účastníci kurzu se setkají se sympatickými metodiky Wattsenglish
a seznámí se s následujícími tématy:

• představení nového jazyka a jeho upevňování
• výuka dětí v cílovém jazyce, plánování hodiny a její struktura
• procvičování získaných znalostí angličtiny
• využití interaktivních a doplňkových materiálů při výuce
• TPR a hry na všeobecné, resp. verbální procvičování získaných jazykových prostředků
• testování a hodnocení pokroku žáků ve všech jazykových dovednostech

Kurz, kterého jsme se v Liberci
ve školicím středisku WattsEnglish
zúčastnili, byl velice dobře
zorganizovaný. Všichni lektoři byli
příjemní, vstřícní a otevření.
Nezapomenutelné bylo setkání se
Stevem. Kurz nám pomohl
zorientovat se v celé metodě
a během interaktivních přednášek
jsme prošli jednotlivými fázemi
výuky. Z kurzu jsme si odvezli nejen
řadu námětů do výuky, ale hlavně
nadšení pro Metodu Wow!
Mgr. Petra Podmajerská, ZŠ Vraclav

Školení bylo naprosto úžasné.
S kolegyňkou jsme se shodly,
že nás dlouho nic takhle
nenabilo! Prostě to bylo
dokonalé. Příště bych si to dala
klidně znovu! No a Steve - to
byla třešnička na dortu :)
Jste skvělý tým.
Ráda bych poděkovala celému týmu
WattsEnglish za to, jak skvěle dvoudenní
seminář připravil. Cítila jsem se skvěle
od prvního okamžiku. Program byl
koncipovaný zajímavě, zábavně
a interaktivně. Důležité pro mě bylo hlavně
naučit se správně si naplánovat strukturu
lekce pro malé děti. Naprosto mě metodika
WattsEnglish nadchnula. Skutečně jde
o do nejmenších detailů promyšlený
program, který přináší neskutečné výsledky.
Díky kurzu se mi otevřel úplně nový svět,
cítím obrovskou motivaci se pustit
do výuky a vím, že se nemusím ničeho bát.
Kurz můžu z celého srdce doporučit.
PhDr. Eva Kličková, Praha

Táňa Majarová, ZŠ Šluknovská

Moc moc děkuji za Váš skvělý
seminář, který mne úplně
nadchnul (You touched my
heart and soul with the
Foreign Language Lesson).
Jste všichni skvělí. Setkání se
Stevem bylo třešničkou
na dortu, velmi motivující
a inspirativní. Večer byl na
jedničku s hvězdičkou! Už
dlouho jsem se takhle dobře
neměla a nezasmála.
Mgr. Petra Vávrová,
ZŠ Glowackého

V případě zájmu prosím pište na cesko@wattsenglish.com či volejte: +420 777 737 888

