OBČASNÍK k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ pro realizátory IPo MAP/IPo MAP II
Září 2018
Vážené realizační týmy projektů místního akčního plánování,
chcete, aby děti vycházející ze základní školy dokázaly porozumět obsahu smlouvy, aby uměly poznat
finanční podvod a rozlišovaly mezi seriózními informacemi a hoaxy v médiích? Například i s těmito cíli
je potřeba rozvíjet gramotnosti dětí napříč celým vzděláváním.
V prvním čísle jsme vám poskytli informace o projektu a také mnohé kontakty. Budeme rádi, když je
využijete. Vaše názory, zkušenosti, podněty i dotazy nás zajímají, jsme připravení s nimi pracovat.
Tentokrát hned v úvodu přinášíme několik podnětů pro práci vašich škol v novém školním roce.
Za tým projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) vám do něj přejeme šťastné vykročení.

PPUČ a Gramotnosti.pro MAPy
PODNĚTY pro vaše pracovní skupiny a učitele
 http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/
Hledáte-li inspiraci do výuky, věnujte pozornost tomuto webu. Pravidelně sem vkládáme nové
příspěvky pro propojování gramotností s různými vzdělávacími předměty a oblastmi.
 Uvítáte konkrétní úlohy, kterými budete podporovat gramotnosti žáků? Řadu úloh, které podporují
rozvoj gramotností žáků v různých předmětech, nabízí systém InspIS SET České školní inspekce,
a to i v části věnované domácímu testování.
 seriál článků pro práci na 1. stupni ZŠ
Otevřeli jsme nový prostor pro zveřejňování článků, týkajících se výukových aktivit rozvíjejících
čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a budeme přidávat další.

AKCE projektu PPUČ
 Projekt PPUČ na podzim organizuje tři akce – tentokrát jsou určené především pro pedagogické
pracovníky MŠ a ZŠ.
K možnému přeposlání této informace do škol uvádíme současně i odkazy na přihlašování s tím,
že účastníkům PPUČ můžeme proplatit cestovní výlohy.
30. října 2018 se bude v Brně konat minikonference odborného panelu (OP) pro digitální gramotnost
na téma Příklady dobré praxe z výuky rozvíjející digitální gramotnosti u dětí a žáků.
Na tuto akci se lze přihlásit na: https://goo.gl/forms/AcpEzzjs5YXuB2C53
7. listopadu 2018 organizujeme v Praze minikonferenci OP pro matematickou gramotnost
na téma Rozvíjíme matematickou gramotnost v MŠ a na 1. stupni ZŠ.
Na tuto akci se lze přihlásit na: https://goo.gl/forms/Hr7x2Jd1CInOXM1r2

V Plzni proběhne minikonference OP pro čtenářskou gramotnost. Její termín je v jednání (listopad prosinec).
Obsahem bude Projednání očekávaných výsledků učení ve čtenářské gramotnosti s učitelskou
veřejností.
Bližší informace k minikonferencím můžete sledovat na webu Gramotnosti.pro.
Ti, kteří se přihlásí, v dostatečném předstihu obdrží podrobné informace s programem.
Na uvedeném webu si lze také zadat odebírání novinek z našeho projektu.
 Projekt PPUČ organizuje též tzv. společenství praxe, jejichž dlouhodobým cílem je vytvářet
komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru poskytují vzájemnou
podporu. Jedná se o setkání podle vzdělávacích oblastí RVP ZV, dále pro předškolní vzdělávání a první
stupeň základní školy. Na podzim se uskuteční jejich třetí řada. Protože se jedná o otevřené
společenství, jsou vítáni všichni, kteří o některou oblast projeví profesní zájem.
Informace o společenstvích praxe (termíny a místa setkání, témata, prezentace, reflexe, články apod.)
průběžně aktualizujeme na https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14184.

INFORMACE
 http://provzdelavani.nuv.cz/?kategorie=GRAMOTNOSTI
K tématu gramotností se váže také blog spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání.
V současnosti nabízí téměř 30 článků na téma gramotností, většina příspěvků vychází ze zahraničních
zdrojů. Najdete zde zajímavé příspěvky, jako např. Austrálie podporuje rozvoj matematických
dovedností napříč školním vzděláváním či ICT gramotnost v australském kurikulu.
 Učitelé našich pilotních škol (36 škol v ČR) jsou vedeni ke zlepšování školního systému podpory
rozvoje matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků. Naše
učitele učíme používat také otevřené vzdělávací zdroje. Ze zdrojů a podpory projektu učitelé čerpají
nápady pro výuku a na úrovni vedení školy s nimi povedeme do roku 2021 intenzivní debatu o vedení
reflexe výuky s učiteli a o dopadu aktivit rozvíjení gramotností na úspěchy jednotlivých žáků. Školám
pomáháme identifikovat silné stránky v řízení kvality výuky a rozvoje pedagogického sboru podle
kritérií kvalitní školy v ČŠI (https://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola).

VÍTE, ŽE …?
 na 8. září připadá Mezinárodní den gramotnosti?
Se stoupající úrovní vzdělanosti západního světa se dovednost číst a psát považuje za samozřejmou
a pojem gramotnost získává nový obsah. Ten se kvalitativně posouvá ke schopnosti učit se, rozumět
kontextu a řešit reálné problémy. Náš projekt proto při rozvíjení čtenářské, matematické a digitální
gramotnosti podporuje učení v souvislostech napříč předměty.

PŘIPOMENUTÍ
 http://gramotnosti.pro/MAP.
Diskutovat, reagovat, vyjádřit své názory, zkušenosti, postřehy, podněty můžete též v tomto nově
otevřeném prostoru. Zodpovězené jsou v něm vaše první dotazy.
 https://gramotnosti.pro/#newsletter
Inspirativní aktivity v oblastech gramotností pro MŠ a ZŠ obsahuje také Newsletter PPUČ, k jehož
odběru je možné se přihlásit na uvedené stránce.

