MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557)
Pracovní skupina č. 1 „Čtenářská gramotnost“
Místo konání: online videokonference z důvodu zapojení Hany Košťálové
Datum: 23. 6. 2021
Přítomní: dle evidence účastníků
Obsah:
1. Úvod
2. Příprava rozšířeného setkání pracovní skupiny v září
3. Novinky v projektu MAP
Ad 1) Manažerka projektu MAP uvedla schůzku, poděkovala paní Haně Košťálové za ochotu
přijet do Karlových Varů na začátku příštího školního roku a podílet se na pracovní skupině
ke čtenářské gramotnosti. Dnešní setkání proběhlo online a s omezeným počtem účastníků,
protože hlavním bodem byla příprava zářijového rozšířeného setkání.
Ad 2) Proběhla diskuze k organizační a obsahové přípravě rozšířené pracovní skupiny v září.
Bylo domluveno, že paní Košťálová připraví anotaci setkání a manažerka projektu dá ještě
nyní v červnu avízo termínu. Setkání bude pojato jako rozšířené, takže se budou moct
účastnit kromě stálých členů pracovní skupiny i další zájemci o toto téma. Domluvený termín
13. 9. 2021 od 14 h nebo 14:30. Místem setkání bude ZŠ jazyků Karlovy Vary.
Hana Košťálová představí různé varianty, bude to přehled možností a inspirace. Členové
pracovní skupiny si mohou vybrat, vyzkoušet si, vzájemně si pak na dalších setkáních
pracovní skupiny řeknou, co a jak. V podobném formátu by mohla pokračovat jednání
pracovní skupiny i v návazném projektu v MAP III (mám možnosti, vyzkouším si sám nebo ve
spolupráci s kolegy, s ostatními kolegy v pracovní skupině si řeknu, co a jak jsem si vyzkoušel,
co a jak se osvědčilo).
Diskuze probíhala o překonání bariéry ostychu před ostatními učiteli, společném plánování
věcí k vyzkoušení, spolupráci mezi učiteli prvního a druhého stupně a zapojováním čtenářské
gramotnosti do jiných předmětů kromě českého jazyka.
Ad 3) Manažerka projektu v závěru stručně představila novinky z projektu, zejména zjištění
ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
Dotaz na možnosti další spolupráce s paní Košťálovou se týkal dílen psaní.

Zapsala: Hendrichová
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