Antikomplex a Job o.s.

Pozvánka na seminárˇ
„Vzduchoplavec Kráčmera“
Seminář je určen učitelům
1. a 2. stupně základních škol.
Učitelé 1. stupně
Otestujete si, jak se dá s metodikami pracovat.
Sami si vyzkoušíte některé aktivity na vlastní kůži
pod vedením autorů metodik. Dílna není zaměřená
jen na pasivní prezentaci, cílem je aktivně porozumět, proč a jak jsou jednotlivé metodiky vystavěny. Dozvíte se, jak pracovat se žáky tak, aby se
aktivně zapojovali do výuky.

Ucelená metodika výuky regionální vlastivědy
• 32 dílů vzdělávacího pořadu Vzduchoplavec Kráčmera
• 32 sad pracovních listů pro individuální i skupinovou
práci ve 4. a 5. třídě
• témata: tradice, folklor, práce s mapou, spolkový život,
přehrady, významné osobnosti, ochrana lesa, rybníkářství, řešení občanských sporů, hranice, soužití s krajinou, hledání českého ráje, ovocnářství, národní parky,
národnostní soužit a další
• metodika pro projektové aktivity s regionální tematikou pro druhý stupeň

Na závěr semináře se prvostupňoví i druhostupňoví učitelé setkají, aby sdíleli nové podněty a společně plánovali, jak konkrétně na
Vaší škole metody Vzduchoplavce Kráčmery využít pro společnou
výuku mladších a starších žáků, která je velmi inspirativní.

Účastnický poplatek:
900 Kč
Akreditace:

1. stupeň:
Regionální vlastivěda –
mám rád místo, kde žiji – I., II.
Číslo: 2544/2013-201-95

• zvolené metody rozvíjejí čtenářskou gramotnost

Brno
21. 10. 2013
Ostrava 22. 10. 2013
Praha
4. 11. 2013

• jak se naše regiony změnily za posledních sto let

Přihlašovací formulář zde

• e-learningové lekce pro žáky a učitele

Učitelé 2. stupně
Ukážeme Vám atraktivní osvědčené metody, jak
žáky přivádět k poznávání svého vlastního regionu. Budou objevovat jeho příběhy, naučí se je zpracovat a předávat ostatním. Cílem je, aby žáci sami
našli cestu k poznávání svého okolí a budovali si
k němu vztah. Cílem je také ukázat, že zajímavá
a efektivní výuka je možná i mimo prostory školy.
Seminář je vhodný zejména pro učitele dějepisu
a příbuzných předmětů jako je výchova k demokratickému občanství, český jazyk nebo zeměpis.

2. stupeň:
Jak vést žáky k aktivní péči
o místo, kde žijí
Číslo: 2040/2013-201-5

Účastníci semináře obdrží kompletní metodiku Vzduchoplavec
Kráčmera pro 1. i 2. stupeň v tištěné podobě. Součástí je i sada DVD
se 32 díly stejnojmenného vzdělávacího pořadu vyrobeného Českou
televizí ve spolupráci s našimi metodiky a partnerskými školami.
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