Zápis z 2. setkání PS pro čtenářskou gramotnost
Datum: 26. 8. 2019
Místo: zasedací místnost Místní akční skupiny Podřipsko, z. s.
Přítomní: dle prezenční listiny
Úvod:
- Mgr. Smejkalová zahájila zasedání pracovní skupiny a přívítala všechny přítomné
- v úvodu také upozornila na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstukci knihoven,
odkaz zde: https://mcvrk.mzk.cz/
- členové byli vyzváni k případnému doplnění swot analýzy, která byla vytvořena na
prvním setkání PS
- Mgr. Smejkalová upozornila, že naším cílem by měla být eliminace slabých stránek a
také zachování toho, co funguje, tj. identifikované silné stránky ve SWOT analýze
- dalším krokem bylo převedení slabých stránek a hrozeb do pozitivních tvrzení/cílů
- následovala diskuze a připomínky v souvislosti se zněním jednotlivých cílů
Poznámky z diskuze:
Psychohygiena
- zahrnuje supervizi, vzájemné sdílení, setkávání s oborovými
odborníky z nepedagogického odvětví (zapálení pedagoga pro
předmět, nadhled a orientace v oboru, např. učitel informatiky dochází
na srazy programátorů)
RVP
-

víceméně dobře sestavený dokument
problém je, pokud se do ŠVP překlopí ve formě, která se v
nepřiměřené míře věnuje pouze jedné oblasti např. gramatice

Prioritizace cílů:
- v další části zasedání členové PS obodovali cíle dle jejich vnímání závažnosti:
1. Žáci rozumí textu - 3
2. Motivovaní pedagogové - 2
3. Psychický hygiena pedagogů - 1
4. Dostatek vzájemného respektu - 1
5. Dobrá implementace pomůcek do výuky - 1
6. Učení v souvislostech - 1
7. Dostatečný podpora čtení a vztahu ke čtení z rodin - 1
8. Výběr kvalitních výukových materiálů - 1
- na základě slabých stránek a hrozeb ze SWOT analýzy budou identifikovány příčiny
těchto problémů
- na zasedání příští PS proběhne diskuze a určení konkrétních kroků/strategie, jak
těchto vytyčených cílů dosáhnout, nebo se k nim alespoň přiblížit
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Diskuze:
- dále následovala diskuze v souvislosti s podporou čtenářství
- zkušenost paní PhDr. Anežky Grimové, členky PS:
- Letní škola pro pedagogy:
- pomůcky: kostky, story cubes
- lze půjčit z KAP
- KAP poskytne také metodickou podporu

-

-

Mobilní centra kolegiální podpory:
- odkaz zde: http://rskuk.cz/odborne-metodicke-skupinymobilni-centra-kolegialni-podpory-pujcovna
- poskytnou pomůcky a také metodickou pomoc učitelům

-

Nová škola, o.p.s.:
- nabídka: implementace nových výukových metod
- odkaz: http://www.novaskolaops.cz/nase-kurzy/

-

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.:
- pro pedagogy: práce s hlasem, dramatizace
- kontakt: https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/dananovotna-2

reakce týmu MAP:
- v případě zájmu členů PS:
- možnost zakoupení pomůcek (story cubes atd.)
- možnost pozvání odborníka z KAP na setkání PS za
účelem prezentace těchto pomůcek a jejich využití ve
výuce
- možnost realizace workshopů/školení dle nabídky Nové
školy, o.p.s. a Mgr. Dany Novotné

Termín dalšího setkání bylo stanoveno na 24. 10. 2019 od 15:00, oficiální pozvánka
bude rozeslána členům pracovní skupiny v dostatečném předstihu.
DOPLNĚNÍ ZÁPISU:
- členka PS, PhDr. Anžeka Grimová, zaslala ke sdílení několik zajímavých odkazů
- tipy na pomůcky pro podporu práce se čtenáři:
- čtenářské kostky https://122017.myshoptet.com/ctenarske-pomucky/ctenarske-kostky/
- čtenářské sáčky http://www.jezpodi.cz/ctenarske-sacky/ctenarske-sacky-2/
- příběhy z kostek - Rory's Story cubes https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/pribehy-zkostek-rory-s-story-cubes
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- Albi tužka https://eshop.albi.cz/elektronicka-albi-tuzka/ + k tomu různé Albi knihy
- V kostce! mini První písmena https://eshop.albi.cz/v-kostce-mini-prvni-pismena/#obsah
- V kostce! Abeceda https://eshop.albi.cz/v-kostce-abeceda/
- Poslední slovo https://www.albi.cz/hry-a-zabava/posledni-slovo/
- Hra Malý objevitel Bylo, nebylo https://www.megaknihy.cz/zabava-hry/287117-hra-malyobjevitel-bylonebylo.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnM01URTNNamczTVRFMw==&utm_pab=0&matcht
ype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&par
am2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&tar
getid=pla424093876531&loc_physical_ms=1003755&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj
wKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNqRpISH5_jtQJ4yel2mK_1njxLwY4V2rafLoZ7SbVYKudA0ep8RuxoCMWgQAvD_BwE
- literatura k ČG (dá se zakoupit a půjčovat školám...): https://www.infraczeshop.cz/category/gramotnost/ctenarska-gramotnost/314
- zajímavý článek o MAP a ČG (pod článkem jsou prezentace dalších příjemců projektu
MAP s příklady jejich činností na podporu ČG)
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22166/JAK-POMAHAJI-MLADYM-CTENARUM-MAP.html/
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