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Koncem května a začátkem června jsme
uspořádali úvodní setkání odborných panelů
gramotností. Jedná se o platformy setkávání teorie s praxí, kde dochází k výměně zkušeností, vzájemnému navazování kontaktů
a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje gramotností. Další jednání panelů se
uskuteční na podzim, o jejich konání vás budeme včas informovat na webových speciálech gramotností. Videozáznamy z úvodních
setkání panelů najdete v nejbližší době na
www.rvp.cz/ppuc.

Připravili jsme pro vás webové speciály věnované rozvoji matematické,
digitální a čtenářské gramotnosti
v základních a mateřských školách.
Do budoucna plánujeme jejich postupné rozšiřování o další metodické
materiály do výuky, odkazy na inspirativní projekty a iniciativy v rozvoji
gramotností a webové stránky obsahující další podnětné zdroje vzdělávacích a metodických materiálů.

Systémový projekt PPUČ je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci výzvy operačního programu
OP VVV a je součástí akce K.L.I.M.A. Byl zahájen 1. 12. 2016, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Projekt PPUČ se svými aktivitami podílí na realizaci
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV).
Jedná se především o tvorbu inovativních
nástrojů Metodického portálu RVP.CZ, které
podpoří další profesní rozvoj učitelů, a sdílení vzdělávacích a metodických materiálů (reputační systém a Profil Učitel21). Dále
se projekt věnuje podpoře učitelů ZŠ a MŠ
v rozvíjení digitální gramotnosti napříč aktivitami a předměty ve škole. V červenci sledujte web SDV, najdete tam aktuální evaluaci
všech opatření této strategie.

V září zahajujeme
přímou
podporu 12 základních
a mateřských škol,
které se s námi
chtějí obout do
gramotností.
V těchto školách
budeme rozvíjet kolegiální podporu učitelů,
podporovat formativní reflexi a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci sborovny i mimo ni. Pokud byste chtěli, aby byla
i vaše škola zapojena do projektu PPUČ, dejte
nám prosím vědět prostřednictvím formuláře
k zájmu o informace na www.rvp.cz/ppuc.

Novinky odjinud

V pátek 6. října 2017 se bude v Praze konat konference projektu PPUČ.
Učitelům základních a mateřských
škol nabídne možnost setkat se
s odborníky z vysokých škol a propojit tak jejich praktické zkušenosti
s rozvojem gramotností dětí a žáků
s nejnovějšími teoretickými poznatky. Informace o možnosti přihlášení
a program konference zveřejníme
v blízké době na www.rvp.cz/ppuc.

Upozorňujeme na nultý ročník ceny
Global Teacher Prize Czech Republic
(GTP CR), která vznikla podle britského vzoru v rámci iniciativy Učitel, povolání snů obecně prospěšné
společnosti EDUin. Nominace inspirativních učitelů základních a středních škol se přijímají do konce června, v červenci bude probíhat sběr
přihlášek. Více informací najdete na
www.globalteacherprizecr.cz.
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