DVPP KURZY NEJEN PRO „ŠABLONY“

Specializované kurzy AJ
s odbornou slovní zásobou pro CLIL
English Vocabulary Essentials for CLIL in Humanities (History and Civics)
Určeno pro učitele humanitních předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti
a rozšířit si speciﬁckou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách dějepisu
a občanské výchovy. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení
hodiny v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem DĚ nebo ON (např. osvícentví,
vynálezy, rasismus, státní symboly a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut). Cena 4 700 Kč/ 5 850 Kč *
* V ceně je kromě výuky, stravování a učebních materiálů zahrnuto také ubytování.
Kdy: 3.–4. listopadu 2017, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

English Vocabulary Essentials for CLIL in Science (Geography and Biology)
Určeno pro učitele přírodovědných předmětů a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti
a rozšířit si speciﬁckou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách přírodopisu
a zeměpisu. V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny
v angličtině a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování
slovní zásoby a větných obratů souvisejících s daným tématem ZE nebo PŘ (např. hydrosféra, práce
s mapou, anatomie savců, ekosystémy a řada dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut). Cena 4 700 Kč/ 5 850 Kč *
* V ceně je kromě výuky, stravování a učebních materiálů zahrnuto také ubytování.
Kdy: 3.–4. listopadu 2017, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

English Vocabulary Essentials for CLIL in Mathematics
Určeno pro učitele matematiky a jiných jazyků než AJ, kteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti a rozšířit si
speciﬁckou odbornou slovní zásobu pro výuku metodou CLIL.
Kurz je zaměřen na vybraná odborná témata pro výuku metodou CLIL zejména v hodinách matematiky.
V praktické jazykové rovině se lektor soustředí na rozvoj funkčního jazyka pro vedení hodiny v angličtině
a na rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností. Další část kurzu tvoří procvičování slovní zásoby
a větných obratů souvisejících s daným tématem (např. procenta, rovnice, trigonometrie, tělesa a řada
dalších).
2denní kurz (16 x 45 minut). Cena 4 700 Kč/ 5 850 Kč *
* V ceně je kromě výuky, stravování a učebních materiálů zahrnuto také ubytování.
Kdy: 3.–4. listopadu 2017, vždy od 9 do 16 hodin
Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova)

Nabídka dalších DVPP kurzů zaměřených na CLIL

 Speciﬁka výuky formou CLIL v odborných předmětech s využitím sady Labyrinth
2denni kurz 29.–30. 8. 2017 v Praze a 6.–7. 10. 2017 v Brně*

 Od zkušeného učitele k dobrému mentorovi výuky metodou CLIL
4denní kurz 20.–21. 10. a 10.–11. 11. 2017 v Praze*

 Metodologie výuky formou CLIL s využitím výukových materiálů Labyrinth
1denní kurz 12. 10. 2017
* Výuka začíná vždy od 9 do 16 hodin.
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.

