Department of State, U.S. Embassy Prague

VISK® - Vzdělávací institut Středočeského kraje
ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními DVPP
realizují v rámci grantu Ministerstva zahraničí USA seminář pro učitele angličtiny na ZŠ a SŠ

Výuka AJ s podporou ICT
metodický seminář ve spolupráci s U. S. Embassy Prague
Seminář zaměřený na rozvoj jazykových a didakticko-metodických kompetencí učitelů angličtiny v oblasti
využití efektivních informačních a komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka včetně praktických
postupů při přípravě a didaktickém zpracování ICT zdrojů.
Jednodenní seminář v rozsahu 8 hod. Akreditace MŠMT v systému DVPP čj. MSMT-38513/2014-1-1045.

Seminář je pro účastníky – učitele ZŠ a SŠ zdarma.
Seminář povede americký lektor Jeff Kuhn,
specialista na učení se cizímu jazyku s pomocí moderních technologií
a na přípravu učitelů k využívání těchto technologií v pedagogické praxi,
který působí na Ohio University v USA.
Jeff Kuhn učí a dokončuje doktorskou práci v oddělení vzdělávacích technologií Pedagogické
fakulty na Ohio University. Učil angličtinu jako cizí jazyk v Japonsku a působil jako dobrovolník
Mírových sborů v Mongolsku, kde připravoval učitele angličtiny. Pracoval jako konzultant při tvorbě
videohry Trace Effects, která vznikla v rámci vzdělávacího programu Ministerstva zahraniční USA a
je určena k výuce angličtiny pro žáky a studenty na celém světě. Je také instruktorem psaní
a pedagogem v oboru Výuka jazyků s pomocí počítačů / Computer Assisted Language Learning
(CALL) na Ohio University. Jeff velmi často přednáší o technologiích v jazykové výuce jak ve
Spojených státech, tak i v zahraničí. K jeho odborným zájmům patří výuka jazyků s pomocí
počítačů, spojení her a učení a psaní v cizím/druhém jazyce.
More on http://linguistics.ohio.edu/ELIP/?page_id=963.

Semináře probíhají v letech 2015 a 2016 ve všech krajích ČR a v Praze,

na podzim 2016 proběhnou tyto semináře:
kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

organizačně zajišťuje

Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje, Liberec

PPP Ústeckého kraje
a Zařízení pro DVPP, Teplice

datum
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prostřednictvím webu
VISK

10. 10. 2016

Liberec

info a přihláška

11. 10. 2016

SPŠ strojní a elektrotech. a VOŠ,
Masarykova 3

info a přihláška

12. 10. 2016

Teplice

info a přihláška

13. 10. 2016

Ústí nad Labem

HŠ, OA a SPŠ, Benešovo nám. 1
VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Palachova 35

Karlovarský kraj

Krajské centrum vzdělávání
a Jazyková škola, Plzeň

17. 10. 2016

Karlovy Vary

Plzeňský kraj

Krajské centrum vzdělávání
a Jazyková škola, Plzeň

18. 10. 2016

Plzeň

Středočeský kraj
a Praha

VISK - Vzdělávací institut
Středočeského kraje

20. 10. 2016
21. 10. 2016

místo bude upřesněno

KCV a JŠ Plzeň, sady 5. května 42

Praha
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5

Podrobnosti a přihlášení na www.visk.cz.
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