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POZVÁNKA K ÚČASTI NA AKTIVITĚ

ČÍSLO KA + TYP + NÁZEV
AKTIVITY:

KA3 – Workshop Metodický den oborové didak ky

ORGANIZÁTOR:

Bc. Miroslava Kolářová – KMK 11 Potravinářství a gastronomie

DATUM A ČAS KONÁNÍ OD-DO:

10. 05. 2021, 13:00 - 15:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, cvičná kuchařská dílna

U ON-LINE FORMY ODKAZ
K PŘIPOJENÍ:

-

AKTIVITA JE URČENA:

Pedagogické pracovníky SŠ odborného výcviku

DOBA KONÁNÍ - POČET
HODIN:

2

STRUČNÁ ANOTACE – cíl ak vity

Workshop Metodický den oborové didak ky bude zaměřen na didak ku prak cké výuky oboru
Gastronomie na téma: Rautové novinky. Součás workshopu je předvedení průběhu vyučovací hodiny,
možné postupy mo vace a práce s žáky, upozornění na detail, rautových novinek a další z technologie.
Po ukončení hodiny proběhne s PP společná analýza a hodnocení výuky, diskuze k možnos využi
postupů, sdílení zkušenos z prak cké výuky.
PROGRAM
1

Představení cíle workshopu, zahájení učební hodiny, představení daného
téma: Rautové novinky

Kolářová, Kušnier

2

Didak cké vedení hodiny, postup přípravy, zdobení a příprava na
servírování nger foodů a zeleninových crudités , práce s žáky.

David Kušnier

3

Analýza průběhu hodiny, sdílení zkušenos , diskuse, hodnocení
workshopu.

Kolářová, Kušnier a
zúčastnění PP

DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych vás pozvala na workshop Metodický den oborové didak ky KMK PG 11 s pedagogy SŠ v
rámci projektu IKAPOKII, kde bude předvedena ukázka prak cké výuky s tématem Rautové novinky.
Seznamte se s programem MDOD a těším se na viděnou.
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S pozdravem
Bc. Miroslava Kolářová M-K týmu KMK PG 11
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