Zápis z 3. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost

Termín: 21. 5. 2020, 16:00-17:00
Místo konání: on-line platforma Google Meet
Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Vlasta Tvrdíková, Anežka Grimová
Program:

1. Sdílení podnětů z čtenářské minikonference projektu PPUČ
-

-

Minikonference proběhla 18. 5. 2020 a z regionu se zúčastnily A. Jandová,
K. Pecharová a A. Grimová.
Následovat bude prezenční konference na podzim 2020 v Praze (termín a podrobnosti
budou včas zveřejněny).
Nevyjasněna cílová skupina, přítomni byli zástupci projektů MAP, neziskového
sektoru, ČŠI, méně bylo pedagogických pracovníků. Většina témat a otázek však byla
směřována primárně k pedagogické práci, o které máme spíše obecné informace a
nemůžeme se zcela vyjadřovat za pedagogy.
Několik dobrých tipů a doporučení, které lze přenést do území:
„čtenářská poradna“ (lze v knihovně nebo ve vybrané škole, může posloužit rodinným
příslušníkům žáků, kteří se neorientují ve vhodné četbě pro potomky, popř. i žákům
samotným, pokud nevědí, jakou literaturu si vybrat ve volném čase ke čtení).

2. Nápady na realizaci aktivit v území
-

-

Pí. Tvrdíková se podělila o zkušenost ze ZŠ SMART, kam pravidelně docházejí
babičky číst si s dětmi (individuálně, postupné střídání dětí u babičky ve vyhrazené
učebně, klid, dostatek času na procvičení čtení).
Podobný koncept: https://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-doskolky. (Po bližším seznámení – aktivita je plošně řízena a děti si vedou „sešit“ se
čtenými texty, je možné se v případě zájmu registrovat a postupovat dle pravidel
projektu, dorazí balíček s materiály a podklady). Tip: oslovení místního domova
seniorů ohledně zájmu o zapojení do obdobné aktivity, pokud by byl vyjádřen souhlas,
je možné vše pojmout dle vlastního uvážení nebo se zkusit registrovat a řídit např. dle
výše uvedené iniciativy. Záleží zřejmě na případném rozhodnutí samotných MŠ/ZŠ,
které si např. chtějí samy vybírat texty pro děti a volit frekvenci a průběh návštěv
babiček.
Tip od pí. Tvrdíkové na četbu s dětmi v podobě „literární čajovny“, k čemuž volně
inspiruje odbornice na čtenářskou gramotnost Jana Codlová (více v magazínu
Perpetuum: https://perpetuum.cz/wp-content/uploads/2017/09/perpetuum_10.pdf).
Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 .
www.maproudnicko.cz

-

A. Grimová informovala o postupném obnovování čtenářských besed v MŠ a ZŠ na
Roudnicku.
Během dubna se měl uskutečnit tematický workshop a přednáška na téma
„Individualizace
ve
výuce“
s lektorem
Tomášem
Hrudou
(https://www.educationrepublic.cz/), tato akce je stále vedena v patrnosti a bude
zrealizována.

3. Diskuze o dalším setkání pracovní skupiny
-

Další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční
pravděpodobně prezenčně v prostředí ZŠ (A. Jandová osloví paní ředitelku ZŠ
SMART) a bude zahrnovat sdílení dobré praxe mezi pedagogy a představení několika
nových materiálů – oslovena A. Grimová. V předstihu bude připravena pozvánka a
předána pedagogům I. i II. stupně ZŠ. Propagace, administrativní náležitosti a
občerstvení budou zajištěny týmem MAP. Vhodným termínem může být poslední
srpnový „přípravný“ týden, popř. podzimní měsíce.

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 .
www.maproudnicko.cz

