Místní akční plán vzdělávání v Olomouci
MAP II

ČTENÁŘSKÁ
GRAMOTNOST
Série programů
pro r. 2019

Vážení pedagogové,
zveme Vás na sérii seminářů realizovaných v rámci projektu MAP II, které
jsou zaměřeny na jedno z prioritních témat, kterým je čtenářská gramotnost.
Program 1 - 6 realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a program 7
zabezpečuje Sdružení D. Na programy se můžete přihlásit jednotlivě, nebo
také můžete objednat celý blok programů 1 – 6. Při absolvování min. 4 programů
(č. 1 – 6) a realizaci vybrané aktivity se svými žáky obdržíte certifikát potvrzující
Vaši účast v rozsahu 16 hodin výuky. Realizaci dané aktivity doložíte písemnou
zprávou a reflexí (podle vzoru) a ukázkami žákovských prací či jiným vhodným
způsobem.
Termíny podzimních akcí budou upřesňovány. V současné chvíli prosíme
o vyplnění přihlášky podle témat, které Vás zaujaly.
Přihlášky zasílejte do pátku 22. 2. 2019 na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu.
Na úspěšnou spolupráci se těší
Realizační tým MAP II.

Přihláška na sérii programů pro r. 2019 - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc
(číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716)

Cílové skupiny

Literatura, sloh,
čtenářské dílny, čtenářská
gramotnost
Určeno pro 1. i 2. stupeň ZŠ

Na akci mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace projektu MAP II a informování veřejnosti
prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a tiskových materiálů.
Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci přihlášky se řídí Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583,
779 11 Olomouc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail:
podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace přihlášky s cílem umožnit účast na školení a realizaci projektu MAP II.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………..
Název ZŠ ………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………Podpis:…………………………
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Přihlašuji se na program:
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TVOŘIVÁ LITERÁRNÍ VÝCHOVA A TVOŘIVÝ SLOH

3

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA NEJEN V HODINÁCH ČEŠTINY

Lektor: Ondřej Hník
Termín: 28. 2. 2019 od 14.00 – 17.30 hod
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL - 2. stupeň ZŠ
Kapacita: 20 pedagogů

Lektor: Johana Hřivnová
Termín: 11. 4. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé ZŠ
Kapacita: 20 pedagogů

Seminář nabízí účastníkům několik aktivit v duchu
tvořivé literární výchovy a tvořivého slohu a
komunikační výchovy. Všechny činnosti v duchu
tvořivých aktivit a her jsou ověřené vlastní výukovou
praxí lektora. Zároveň půjde o nabídku tvořivých a
činnostních alternativ k tradičnímu výkladu. Zatímco
tvořivá práce s textem/literaturou nabízí žákům
poznatky trvalé/dlouhodobé povahy, tradiční výklad
často předkládá jen prefabrikované teze a nabízí
poznatky krátkodobé povahy.
Účastníci si vyzkouší tvořivý vstup do problematiky
literární postavy, obrazných konstrukcí (přirovnání,
metafora, symbol atp.) a tvorby příběhu jako celku.

Seminář bude zaměřen na čtenářskou dílnu, která
nemusí nutně probíhat pouze v hodinách literatury, ale i
v jiných vyučovacích předmětech. Účastnící semináře
obdrží základní teoretické informace k realizaci
čtenářských dílen (zásady ČD, začlenění do tematického
plánu - rozvrhu, co číst v ČD, obsah ČD, zázemí ČD,
knihovna apod.). Praktická část semináře přinese
ukázky čtenářských listů, portfolio pro celou školní
docházku a konkrétní využití metod kritického myšlení
na vybraných textech uměleckých i populárně naučných
(odborných).
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EMOCE, HODNOTOVÁ VÝCHOVA A ČTENÁŘSTVÍ

Lektor: Veronika Mikšíková
Termín: 20. 3. 2019 od 14.00 – 17.00 hodin
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL - 2. stupeň ZŠ
Kapacita: 20 pedagogů
Seminář představí způsoby, jak zakomponovat hodnotovou
výchovu a práci s emocemi do hodin literatury na ZŠ. Čtení
knih výrazně působí na emoce čtenáře.
Výběrem
vhodných textů a následných výukových aktivit je možné
žáky přivést ke čtení a pomáhat rozvíjet jejich dlouhodobé
čtenářství. Lektorka představí své zkušenosti z takto pojaté
výuky. Součástí semináře budou také praktické tipy a
konkrétní náměty pro výuku literatury.
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KLASICKÁ LITERATURA JINAK

Lektor: Petra Hedrichová
Termín: 15. 5. 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL - 2. stupeň ZŠ
Kapacita: 20 pedagogů

Jak oživit výuku literatury na základní škole? Interaktivní seminář
přinese ukázky netradičně pojatých hodin s využitím aktivizačních
metod a metod kritického myšlení. Účastníci se na semináři
seznámí s postupy, které lze využít při výuce literatury. Na
konkrétních literárních ukázkách i textech z čítanky si vyzkouší, jak
tyto metody zakomponovat do hodin literatury.
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SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL - 2. stupeň ZŠ
Seminář se věnuje problematice výběru adekvátních textů pro žáky
základní školy. Nabízí informace o současných českých autorech
literatury pro děti a mládež, tipy na knižní novinky a jejich anotace.
Domácí četba, záznamy o knize, pracovní listy. Praktické ukázky a
příklady.
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SOUČASNÁ SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Lektor: Jana Sladová
Termín: podzim 2019
Garant: Univerzita Palackého
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ + učitelé ČJL - 2. stupeň ZŠ

Seminář se věnuje problematice výběru adekvátních textů pro žáky
základní školy. Nabízí informace o současných světových autorech
literatury pro děti a mládež, tipy na knižní novinky a jejich anotace.
Domácí četba, záznamy o knize, pracovní listy. Praktické ukázky a
příklady.
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PROGRAM POSILOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Termín: podzim 2019
Rozsah: 10 vyučovacích hodin (2x 5 hod) – kurz pro pedagogy
2 vyučovací hodiny – kurz pro třídu
Garant: SdruženíD
Určeno pro: učitelé 1. stupně ZŠ
Kapacita: 10 pedagogů 1. stupně ZŠ z různých škol + jejich třídy
Pro pedagogy:
Účastníci se seznámí s náměty inspirativní české literatury pro děti mladšího školního
věku a naučí se využívat stimulační a kooperační techniky pro přiblížení zážitku ze čtení
dětem na 1. stupni ZŠ. Náměty her, cvičení a stimulačních technik budou vycházet
z metod a principů dramatické výchovy. Účastníci kurzu si odnesou zkušenost, jak
v budoucnu samostatně připravit program pro svou vlastní třídu využitelný ve formálním i
neformálním vzdělávání. Součástí kurzu je také sada metodických a pracovních listů,
které účastníci kurzu obdrží a budou s nimi moci v praxi pracovat.
Pro třídu:
Dva
typy
interaktivních
prožitkových
programů
směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti, z nichž si
pedagogové 1. stupně ZŠ budou moci vybírat,
upřesníme na podzim 2019. Program vedený lektory
Sdružení D proběhne vždy pro jednu třídu daného
pedagoga, který absolvoval předchozí kurz a bude
realizovaný buď přímo u něj ve škole nebo nabízíme
neformální prostředí našeho olomouckého Dramacentra.
Děti se prostřednictvím specifických metod stanou samy
aktéry příběhu a bude jim umožněno nahlédnout literární
dílo zevnitř. Na vlastní kůži tak svým aktivním zapojením,
fantazií a kreativitou pocítí, že čtení je užitečné a může
být i hrou a zábavou!

Změna termínů i lektorů vyhrazena. V případě změny budou přihlášení účastníci informováni
e-mailem. Aktuální termíny a všechny akce naleznete na http://map.olomouc.eu/
Sledujte nás také na
https://www.facebook.com/mapolomouc/

