Srdečně Vás zveme na
semináře pro učitele anglického jazyka

SPECIAL PEDAGOGY DAY

31. srpna 2018 / BRNO
ILC Czechoslovakia, s.r.o., Řípská 15a, Brno 627 00

 Máte ve třídě žáky s poruchami učení, pozornosti či chování,

jako např. dyslexií či ADHD?
 Chcete jim pomoci zapojit se do běžné výuky, ale nevíte jak?
 Hledáte zajímavé aktivity, které by celé třídě zpestřily hodiny AJ?

Vykročte do nového školního roku plni nápadů a praktických tipů
pro každodenní výuku AJ a pro výuku žáků/studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program
11.30 – 12.45

Psychologie učení (se) jazyku
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D
(vhodné pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; seminář v ČJ)

12.45 – 13.15

přestávka

13.15 – 14.30

Ideas for Mixed Ability Classes
Daniela Clarke
(vhodné pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ; seminář v AJ)

14.30 – 14.45

Tombola (obsahující knihy podepsané autory)

Přehled seminářů
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D

Psychologie učení (se) jazyku
Značka: opravdu rychle… pokud tedy chcete
Jak je možné, že v určitých zemích téměř všechny děti mluví anglicky? A proč je to v České republice nebo
Španělsku takovou vzácností? Jsme hloupější než Holanďani nebo Finové? Jazyky se sice učíme, ale cíl
umět jazyk rychle a dobře bývá vzácný. Výmluv bývá mnoho. Ne všechny děti mají na jazyky buňky! Učení
přece zabraňují velmi časté specifické poruchy učení! Atd. Ano. Ano. Ale překvapivě mnohem méně, než
si myslíme. Víme vůbec, jak se jazyk naučit opravdu rychle v řádu měsíců, pokud nemáme možnost žít v
dané zemi? Nebo v případě dětí v běžné škole v řádu let? Paradoxně se to ví. A překvapivě není třeba
nějakého extra úsilí navíc oproti současnému stavu ani udělat ve školství nějakou revoluci. Jen se to
kupodivu děje výjimečně. V semináři vám představím, jak na to.
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Aleš je poradenský psycholog, lektor, školní psycholog na ZŠ a jazykový mentor. Vyvinul mimo jiné metodu
výuky angličtiny pro zoufalé samouky, kde slibuje, že ten, který se nenaučí jazyk na danou úroveň do 3 až
6 měsíců, tomu vrátí plné kurzovné. Aleš vystudoval doktorát v kognitivní psychologii na MU se
zaměřením na paměť, s delšími praxemi v Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften v Mannheimu a
Universiteit voor Humanistiek v Utrechtu. Má soukromou psychologickou praxi a pedagogické zkušenosti
získal na všech stupních vzdělávání. ..Často spolupracuje se základními a středními školami jako poradce
v oblasti vztahů, řešení konfliktů a pomáhá učitelům zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu. Publikuje a přednáší u nás i v
zahraničí. Zajímají ho mimo jiné témata duševní hygieny, komunikace, myšlení a rozhodování či efektivní (sebe)vzdělávání.
Domluví se anglicky, německy, polsky a částečně také španělsky a rusky. Ve volném čase se věnuje psaní, sportu, dětem, hraje,
zpívá či pobývá v přírodě. V současné době píše svůj první román.

Daniela Clarke

Ideas for Mixed Ability Classes
In this seminar we will explore the challenges teachers face when teaching classes with mixed learning
abilities. We will look at why classes have mixed abilities and at activities that can help the teacher find a
balance to keep the strongest and the weakest students on board, addressing the needs of a wide range
of learner abilities, sensory learning styles and special educational needs.
Daniela Clarke
Daniela is a teacher, teacher trainer, ELT writer and subject learning coach. She has been involved in ELT
for over 20 years, mainly in the UK and the Czech Republic. Her teaching experience ranges from young
learners to adults of all language levels and competences, and her teacher training experience covers
training on the Trinity Cert TESOL and Exam Assessors Courses. Daniela currently works as a teacher
trainer and an ELT consultant, and presents regularly at ELT conferences in Central and Eastern Europe.
She is especially interested in the theory of learning, motivational teaching strategies and tactile learning.

 Účast na seminářích je zdarma, účastníci obdrží potvrzení o účasti.
 Výstavky a možnost konzultace se zástupkyní nakladatelství

Macmillan Education.
 Možnost návštěvy skladu a nákupu knih různých nakladatelství

a jazyků se speciální konferenční slevou.
 Malé občerstvení zajištěno.

Na semináře je nutné se přihlásit předem na: www.ilc.cz/seminare.
Prosíme o včasnou registraci, počet míst je omezený.

