DVPP KURZY NEJEN PRO „ŠABLONY“

Metodické kurzy zaměřené na CLIL
a mentoring ve výuce
CLIL

Metoda CLIL v praxi
Určeno pro učitele, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně ji již ve
výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti pro její úspěšnou implementaci.
Účastníci si připomenou základní speciﬁka metodologie CLIL, budou se věnovat rozdílným přístupům při využívání CLILu na 1. stupni a ve vyšších ročnících ZŠ. Naučí se nastavovat si pro CLIL reálné
cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. Vyzkoušejí si v praxi a následně metodicky
rozeberou dvě ukázkové CLILové hodiny zaměřené na výuku přírodovědných a humanitních předmětů s využitím učebních materiálů Labyrinth a získají náměty pro úspěšnou komunikaci zavádění
metody CLIL na škole. Účastníci obdrží jednu sadu Labyrinth (učebnici, pracovní sešit a CD).
2denní kurz v rozsahu 16 x 45 minut, cena 4 700 Kč / 5 850 Kč*
* V ceně je kromě výuky, stravování a učebních materiálů zahrnuto také ubytování.
Kdy: 31. března a 1. dubna 2017, vždy od 9 do 16:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

Od zkušeného učitele k dobrému
mentorovi výuky metodou CLIL
Určeno pro zkušenější učitele, kteří se chtějí stát mentory při zavádění metody CLIL na škole.
Účastníci se seznámí se základy mentoringu a speciﬁky jeho zavádění v oblasti výuky metodou CLIL,
nahlédnou do typologie osobnosti, naučí se ji vyhodnocovat a seznámí se s možnostmi její aplikace
při budování vztahů. Nacvičí si užitečné dovednosti pro mentorování kolegů – učitelů CLILových
hodin (například kladení otevřených otázek, naslouchání, nácvik vedení rozhovoru technikou GROW,
reakce v náročných situacích a mnoho dalších).
4denní kurz, 32 x 45 minut, cena 8 000 Kč / 11 100 Kč*
*V ceně je kromě výuky, stravování a učebních materiálů zahrnuto také ubytování.
Kdy: 2.–3. června a 16.–17. června 2017, každý den vždy od 9 do 16:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

Jak na CLIL s Labyrinthem
Určeno pro učitele, kteří o zavedení metody CLILu do výuky uvažují a chtějí s ní blíže seznámit.
Účastníci se v praxi seznámí se speciﬁckými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli žáků různé
CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují. Osvojí si také vhodné
a efektivní způsoby práce s učebními materiály LABYRINTH.
1denní kurz v rozsahu 8 x 45 minut, cena za osobu 1 990 Kč
Kdy: 27. dubna 2017, od 9 do 15:30 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

Nabídka dalších DVPP kurzů pro učitele využívající CLIL ve výuce:

 English vocabulary Essentials for CLIL in Humanities (History and Civics)
 English vocabulary Essentials for CLIL in Mathematics
 English vocabulary Essentials for CLIL in Science (Geology and Biology)

Určeno pro učitele, kteří si potřebují rozšířit si slovní zásobu pro výuku metodou CLIL v daném předmětu a upevnit
své znalosti angličtiny (zejména v oblasti classroom managementu .
Všechny kurzy jsou dvoudenní (v rozsahu 16 x 45 minut). Cena kurzu 4 700 Kč (5 850 Kč s ubytováním).
Aktuální termíny: 19. a 20. května 2017, místo konání: Praha
Sledujte aktuální nabídku na www.ucebniceclil.cz.
VŠECHNY UVEDENÉ KURZY MŮŽEME V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZREALIZOVAT TAKÉ PŘÍMO NA VAŠÍ ŠKOLE.

Učební materiály LABYRINTH
Pro vaše žáky zajistíme dodání učebnic a pracovních
sešitů k vybraným kombinacím předmětu a jazyka,
učitelům dodáme CD s nahrávkami poslechů,
deskové hry, metodické příručky. K učebním
materiálům získáte zdarma přístup k on-line hrám.
Ukázky všech učebních materiálů si můžete
prohlédnout a rezervovat na www.ucebniceclil.cz.

ZÁKLADNÍ CENA
Položka

Cena s DPH

BALÍČEK PRO ŽÁKA – množstevní slevy

BALÍČEK PRO UČITELE – množstevní slevy

cena za učebnici + pracovní sešit

U + PS + DH + CD, zdarma učitelská příručka

1–19 ks

základní cena

318 Kč

1 ks

základní cena

616 Kč

Učebnice

199 Kč

20–39 ks

15 % sleva

270 Kč

2–4 ks

15 % sleva

524 Kč

Pracovní sešit

119 Kč

40–59 ks

20 % sleva

254 Kč

5–9 ks

20 % sleva

493 Kč

249 Kč

60–79 ks

25 % sleva

239 Kč

10–14 ks

25 % sleva

462 Kč

49 Kč

80 ks a více

30 % sleva

223 Kč

15 ks a více

30 % sleva

431 Kč

Desková hra
CD

Ještě nejste rozhodnuti? Chcete se o CLILu dozvědět více?
Nevyhovují vám dvoudenní kurzy? Sháníte učební materiály?
Potřebujete zlepšit svojí angličtinu?
➡
➡
➡
➡

Vyzkoušejte „CLIL ve sborovně“.
Zajděte na workshop „Ochutnávka CLIL“.
Stáhněte si kompletní lekci z učebnice LABYRINTH.
… a nebo nám napište, co byste potřebovali, a my to zkusíme zařídit.

Pro více informací kontaktujte Jiřinu Mrkvičkovou (tel.: 210 215 367, email: labyrinth@chc.cz)nebo navštivte webové stránky
www.ucebniceclil.cz, kde si můžete také prohlédnout ukázky kompletních lekcí z jednotlivých učebních materiálů Labyrinth.

