The Czech School of Atlanta,
Honoring Karel Velan

PROGRAM
6. výroční konference českých škol v Severní Americe
2. − 4. června 2017 Atlanta, GA
KDE: Goethe Zentrum Atlanta / Alliance Francaise d'Atlanta, 1197 Peachtree Street, NE, Colony Square,
Plaza Level, Atlanta, GA 30361
Pátek 2. června
9.00 − 14.00 prohlídka Atlanty s možností společného oběda (dobrovolné)
K prohlídce je možné se připojit kdykoliv během dne. Prosíme všechny přihlášené, aby nahlásili, zda se
v pátek zúčastní v plné délce, případně v kolik hodin se ke skupině přidají.
Kontaktní osoba: Lenka Mohwish, president@czechschoolatlanta.com, + 1(678)-516-8773
Začátek konference:
15.00 − 16.30 Nina Rutová: Bubáci a strašidla (7 – 9 let)
Praktické náměty do čtenářských lekcí, v nichž vystupují nadpřirozené bytosti z českých pohádek
a pověstí (vodník, polednice, klekánice, čert, sudičky, malý šedý mužíček,…). V lekcích použijeme
rozmanité čtenářské strategie, které se hodí nejen k učení o nadpřirozených bytostech. Lekce
vyzkoušejí účastníci semináře sami na sobě, pak je budou analyzovat z didaktického hlediska.
16.30 − 18.00 Barbora Štindlová: Gramatické hry
Během workshopu si představíme některé z her, které mohou podpořit a oživit výuku i učení
gramatiky. Takové hry lze využít v různých částech hodiny, mohou sloužit k drilovému nácviku,
ale také mohou být pro žáky příležitostí k volné jazykové produkci.
od 19.00 − společná recepce

Sobota 3. června
8.30 − 9.00

snídaně

9.00 − 10.00 Oficiální zahájení: George Novak, Lenka Mohwish, Klára Moldová
Představení České školy v Atlantě, společná fotografie
10.00 − 10.15 Jaroslav Kubera, Tomáš Grulich, Nina Petrova, Markéta Fajmonová
10.15 − 10.30 Markéta Fajmonová: Podpora zahr. Čechů a výuky českého jazyka ze strany MZV
10.30 − 10.40 Lucie Slavíková-Boucher: Novinky ze světa ČŠBH
10.40 − 10.50 Dana Prudíková: Změny školského zákona
10.50 − 11.00 přestávka
11.00 − 12.30 Dana Hůlková Nývltová: Rozvoj slovní zásoby
Jak podporovat, rozšiřovat a upevňovat slovní zásobu za pomocí využití klíčových slov,
myšlenkových map a plakátů.
12.30 −13.30 oběd
13.30 − 15.00 Nina Rutová: Světoví Češi (9 − 13 let)
Víte, jak zábavně učit o slavných Češích? Získáte praktické náměty do hodin (dějepisu, literatury,
vlastivědy). Lekce do výuky vycházejí ze dvou knih nakladatelství Mladá fronta. Lektorka
vypracovala metodiku k jednotlivým osobnostem i k celoročnímu projektu. Lekce vyzkoušejí
účastníci semináře sami na sobě, pak je budou analyzovat z didaktického hlediska.
15.15 − 16.45 Barbora Štindlová: Práce s chybou
Jak chápete pojem chyba v kontextu výuky češtiny? Které jevy korigujete a proč? Jakým způsobem
opravujete studenty při mluvení? Jakou zpětnou vazbu poskytujete při opravě psaných projevů?
V průběhu semináře se zastavíme u každé z těchto otázek a představíme si varianty oprav
mluvených i psaných chyb ve výuce.

16.45 − 17.00 přestávka
17.00 − 18.00 Dana Hůlková Nývltová: Nácvik psaní
Využití textové opory, struktury, částí textů, prostředků koherence a klíčových slov pro rozvíjení
psaní jako dovednosti.
18.00 − 18.10 přestávka
18.10 − 18.30 Jana LeBlanc: Literární beseda nad knihou Zápisník radosti, fenomén blogu ve výuce
od 19.00 − večeře

Neděle 4. června
8.30 − 9.00 snídaně
9.00 −10.30 Nina Rutová: Dílna čtení (věkově neomezeno)
V dílně čtení se naučíme dětem nabízet knihy vhodné k jejich samostatné četbě, zadávat úkoly,
které je potěší, a zároveň poznáme to nejlepší z aktuální produkce českých nakladatelství. Dílnu
čtení vyzkoušejí účastníci semináře sami na sobě, pak ji budou analyzovat z didaktického hlediska.
10.45 - 12.15
Program A: Dana Hůlková Nývltová: Společný zážitek a variování výuky
Aktivity zaměřené na společnou práci, rozvíjení dynamiky skupiny a proměňování lekce
zaměřené n výuku jazyka.
Program B: Nina Rutová: Čteme s nečtenáři a začínajícími čtenáři (5 – 7 let)
V dílně zažijeme sami na sobě několik ucelených lekcí ke knížkám pro děti ve věku 5 – 7 let,
ukážeme si, jak s dětmi komunikovat při četbě vhodných knih; seznámíme se se čtenářskými
strategiemi a vyzkoušíme si některé aktivity vhodné před čtením, během čtení a po četbě.
12.15 − 13.15 oběd
13.15 − 14.45 Program A: Bára Štindlová: Problematické gramatické jevy
V semináři se zaměříme na problémové aspekty gramatiky češtiny pro nerodilé mluvčí.
Konkrétní jevy začleníme do systému českého jazyka a ukážeme si možnosti a úskalí jejich
prezentace ve výuce.
Program B: Burza nápadů učitelů, společná dílna na téma Velikonoc
15.00 − 15.45 Nina Rutová: Jak připravit dobrou hodinu
Konstruktivistický model učení: před četbou – během četby – po četbě. Praktická
doporučení, jak najít didaktický potenciál textu. Čtenářské strategie a jak je používat.
15.45
16.00

vyhlášení místa a data konání konference v roce 2018
ukončení konference 2017 a odjezd účastníku na letiště

Vybrané tituly, se kterými bude pracovat lektorka Nina Rutová a Jana LeBlanc, budou na místě
k zakoupení.

Vystupující:
Senát Parlamentu ČR:
Jaroslav Kubera − místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
PhDr. Tomáš Grulich − předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu:
J. E. Hynek Kmoníček − velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických
Šárka Ponroy Vamberová − kulturní atašé
MŠMT ČR:
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. − náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie
Mgr. Svatopluk Pohořelý − vedoucí oddělení základního vzdělávání
Mgr. Eva Tučková − referentka oddělení základního vzdělávání
MZV ČR:
Mgr. Markéta Fajmonová − pracovnice Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Dům zahraniční spolupráce ČR:
Ing. Dana Petrova − ředitelka
Organizátoři:
Lenka Panáková Mohwish − prezidentka a spoluzakladatelka České školy v Atlantě
Mgr. Klára Moldová, DiS. − viceprezidentka České školy TGM v Chicagu, DZS ČR
George Novak − generální honorární konzul České republiky v Atlantě
Lektoři metodických kurzů, hlavní přednášející:
PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. − zástupkyně ředitele ÚJOP UK pro studijní a vědeckou činnost
Jana LeBlanc − novinářka, spisovatelka a bloggerka
MgA. Nina Rutová − lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) a mediální výchovy;
vedoucí dílen čtení a čtenářských klubů pro děti, studenty i učitele; autorka metodik ke knihám, které vycházejí
v nakladatelstvích Mladá fronta a Petrkov
MUDr. Lucie Slavíková-Boucher − předsedkyně spolku Česká škola bez hranic
PhDr. Hana Šotáková − Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. − vedoucí Metodického a odborného centra, ÚJOP UK

