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Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost/2022 

 

Termín: 4. 5. 2022, 15:00 - 16:00 hod. 

Místo konání: kancelář MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Kateřina Starczewská, Tereza Jiroušová, Anežka Grimová, Vlasta Matoušková 

 

Program: 

1. Novinky z projektů MAP 

 

- Plánovaná personální změna v projektu MAP – končící manažerka projektu Kateřina 

Starczewská (odchod na MD), nová manažerka projektu od 1.7.2022– Martina Smejkalová 

(návrat z RD), koordinátor projektu od 1. 7. 2022 Anežka Grimová 

- Červen/červenec - plánované stěhování kanceláře MAS z Očkovy ulice – nové prostory 

kanceláří na Rvačově, nová 3D dílna bude nově na Náměstí Jana z Dražic 

- Plánovaný seminář „Děti ve světě online“ – 18. 5. 2022, zatím málo přihlášených – Anežka 

Grimová přislíbila, že zpropaguje i litoměřickým pedagogům 

- V minulém týdnu jsme realizovali kurz „Formativní hodnocení I“ – všem zúčastněným se 

seminář velmi líbil a plánujeme pokračování 

 

 

2. Workshop s lektorkou Anežkou Grimovou – ukázka některých pomůcek 

 

- V rámci workshopu proběhla zejména ukázka nově zakoupené pomůcky a sice „Pohádek 

z kufříku“ – jedná se specifický způsob vypravování pohádek za pomocí divadélka, ve kterém 

mohou děti při poslouchání vyprávění sledovat děj za pomocí obrázkových karet. Příběhy jsou 

doplněné o otázky a úkoly, které děti pomohou lépe vpravit do děje a vyprávění tak zároveň 

získá i edukativní rozměr. Pohádky z kufříku zatím využívá lektorka při svých besedách – poté 

si je budou moci zájemci i individuálně zapůjčovat, stejně jako ostatní pomůcky, které jsme 

v rámci projektu zakoupili (ozoboti, 3D pera). 

- Dále byly představeny některé zajímavé knížky pro děti – např. Stopy zvířat v životní velikosti, 

zajímavá interaktivní knížka o životě včel a o životě hmyzu 

- Od pí Matouškové z Masarykovy MŠ jsme dostali skvělý tip – možnost zakoupení si tzv. „Motýlí 

zahrádky“ přes eshop – možnost pozorování vývoje motýlů od housenky až do fáze dospělého 

motýla 

 

I nadále probíhají besedy s lektorkou Anežkou Grimovou, kterou zájemci z řad škol mohou 

individuálně oslovit. Naplánovat lze besedy jak pro MŠ, tak i 1. a 2. stupeň ZŠ. 

 

O dalším setkání pracovní skupiny budou členové předem informováni zaslanou pozvánkou. 

http://www.maproudnicko.cz/

