Zápis z 1. setkání/2020 pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
Termín: 18. 2. 2020 od 15:00 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Program jednání:
1. Předání nových informací
-

-

-

Setkání PS se zúčastnila nová pracovnice roudnické knihovny, proběhlo tedy vzájemné
představení projektu MAP Roudnicko a činnosti pracovní skupiny pro případ další trvalejší
spolupráce.
Představení nového projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“
– kdokoli se zajímá o environmentální vzdělávání a ekologicky zaměřené výchovy se může
zapojit, vítané jsou tipy na osobnosti, které můžeme i oslovit a nabídnout jim účast
Účastníci pracovní skupiny byli informováni o předběžném plánování 1. pracovní skupiny pro
projekt EVVO (březen 2020), pozvánky budou zavčasu rozeslány
Informování o chystaných akcích, předběžné termíny a anotace programů (Hodnotové
vzdělávání, malování 3D pery)
Úvaha nad uskutečněním promítání nového dokumentu “V síti” pro mládež i dospělé v
Roudnici n. L. - zvažujeme prostory a množství promítání. Aktivita by velmi přispěla rozvoji
mediální gramotnosti diváků, v této oblasti máme momentálně tipy i na další akce.

2. Diskuze o chystaných aktivitách pracovních skupin
-

Pracovníci knihovny vítají vzdělávací tipy pro práci s dětmi a mládeží – možnost sdílení dobré
praxe od lektorky PhDr. Anežky Grimové
Tip na vzdělávací akci: Bookstart – program, jak vést i ty nejmenší k literatuře, v Ústí nad Labem
se uskuteční konference, může se zúčastnit každý.
Paní E. Poláčková bude nadále součástí pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, pouze
mění zaměstnání a nyní bude působit v knihovně v rámci Regionálního muzea v Teplicích
Příští setkání proběhne diskuzní kroužek s A. Grimovou, při kterém představí zajímavé
pomůcky a bude poskytnut prostor pro dotazy a předávání zkušeností z praxe. Pozváni budou
všichni členové PS, pedagogové ze škol a školek, kteří se zabývají českým jazykem a literaturou
a libovolní další zájemci. Aktivitu lze zrealizovat v Očkově 2, vhodněji ve velké zasedací
místnosti. Termín a čas konání: A. Grimová ideální čas od 14:00, čím dříve tím lépe, vhodné
čtvrtky. Knihovna – dobré úterky, čtvrtky, také v tento čas. Upřesníme si a všem zájemcům
bude v dostatečném předstihu rozeslána pozvánka.

Termín dalšího setkání:. bude upřesněn dle časových možností především A. Grimové, pravděpodobně
květen

