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is delighted to invite you to seminars

Oxford Professional
Development
FOR PRIMARY TEACHERS
19th October 2017

| JIHLAVA

Základní škola O. Březiny, Demlova 34
P R O G R A M M E

13:00 – 13:20 Registration
13:20 – 13:30 Introduction
13:30 – 14:30 Seminar 1
14:30 – 14:45	Update on OUP titles
14:45 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:00 Seminar 2
16:00			
Raffle

Jednoduše: gramatika
Gramatika? Učebnice, cvičení… A co kdyby to šlo i jinak? Co třeba
animovaná gramatika? I to jde! Stejně jako další netradiční aktivity
pro procvičení gramatiky. Ať už potřebujete gramatická pravidla
upevnit, či zopakovat, ať je to hlavní náplň lekce, nebo vám jen
zbylo pár minut na konci hodiny… Gramatika zkrátka nemusí být
nuda – přijďte se přesvědčit!

Poslech trochu jinak
Listening: trick or treat? Pro někoho je poslech odměnou, jiní se
poslechu děsí. Jak se dají poslechové aktivity modifikovat, aby si
je užili všichni a všichni se aktivně zapojili? A nešly by poslechové
aktivity propojit s dalšími dovednostmi, které do výuky jazyků
patří? Přijďte se inspirovat. V semináři se podělíme o zkušenosti
i praktické tipy.
Veronika Kirschnerová se aktivně věnuje výuce angličtiny již přes 20 let.
Je autorkou projektu Angličtinka s příběhy, který hravou formou přináší
angličtinu dětem z 1. a 2. tříd ZŠ. Působí na ZŠ Londýnská a Vratislavova
(obě Praha). Pořádá odpolední kroužky, jejichž hlavní osu tvoří příběhy,
také pro starší děti. Řadu let se věnovala výuce dospělých. Spolupořádá
letní příměstské tábory s angličtinou. Na vzdělávání učitelů spolupracuje
s firmou SCIO a agenturou English Line. Žije a působí v Praze.

ADMISSION IS FREE
To reserve your place, go to:

http://elt.oup.com/events/cz/primary_seminars_2017
Places are limited, so please reserve early to avoid disappointment.

We look forward to seeing you at this event.
www.oup.com/elt

