ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
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Doučovací centrum Sova Čáslav

Čtenářská a funkční gramotnost
Praktický seminář pro pedagogy

Účastníci semináře se dozví, jak
https://www.doucovanicaslav.cz/
nejsrozumitelněji představit
problematiku čtenářské a funkční
gramotnosti svým žákům. Zaměříme
se na čtenářské strategie
(předvídání, kladení otázek, hledání
souvislostí, skimming, scanning,
atd.). Převážná část bude věnována
nejpoužívanějším metodám, které
se využívají pro rozvoj čtenářské
gramotnosti (řízené čtení,
I.N.S.E.R.T., V – CH – D, volné psaní,
podvojný deník, myšlenková mapa,
atd.). Praktická část semináře se
bude zakládat na aplikaci teorie na
texty, kterými mohou pedagogové
obohatit své vyučování.

Klára Smolíková

Cesta k rozvoji čtenářské
gramotnosti

Pestrý nápadník atraktivních metod http://klarasmolikova.cz/
a postupů pro práci s knihou
inspirovaný postupy muzejní
pedagogiky i praktickými
čtenářskými lekcemi. Vzbudit v
dětech zájem o četbu a přiblížit svět
knih mají nejen příběhy v knihách
ukryté, ale též příběhy knih
samotných. Práce s dětmi, které

nejsou čtenářsky vyspělé a nemají
dostatečnou motivaci ke čtenářství.
Četba jiných typů textů – komiksů,
populárně naučné literatury či
časopisů. Souvislosti mezi
čtenářskou gramotností a
gramotností informační.
Storytelling

Rozvoj ČG metodou storytellingu

Vzdělávací program zaměřený na
http://story-telling.cz/
rozvoj čtenářské gramotnosti
prostřednictvím metod a technik
storytellingu – vyprávění příběhů.
Storytelling aktivně pracuje s
literaturou a podněcuje zájem o ni.
Napomáhá k vytvoření kladného
vztahu ke knihám, pomáhá k
vytvoření kontextu a hlubšímu
pochopení textu. Storytelling
aktivně pracuje s literaturou a
podněcuje zájem o ni. Napomáhá k
vytvoření kladného vztahu ke
knihám, pomáhá k vytvoření
kontextu a hlubšímu pochopení
textu. Účastníci budou nejen
teoreticky seznámeni s aktivitami,
cvičeními a hrami pomáhajícími k
rozvoji čtenářské gramotnosti, ale
sami si všechna cvičení vyzkouší.
Proto se seminář koná v komorním
počtu účastníků, tak aby měl každý
dostatečný prostor osvojit si
představené techniky.

Včelka

Online aplikace Včelka - osobní
trenér čtení

Nová škola o. p. s.

Čtenářský klub jako místo, kde děti Díky setkání účastníci odejdou
http://www.novaskolaops.cz/
nachází radost ze čtení
s informacemi, co je čtenářský klub,
jak je vhodné jej organizovat, na
čem postavit program, co je pro
vedení klubu důležité. Vstoupí do
příběhu pomocí čtenářských kostek.
Uvědomí si, nad čím vším se u
knížky dá pozastavit a s jak
rozdílnými pohledy mohou děti
přijít. Zažijí společnou práci ve
skupině, kdy každý čte jinou knihu, a
přesto pracují společně…
Dílna čtení – královská cesta
k rozvoji dětského čtenářství

Lektor výukového programu Včelka https://www.vcelka.cz/cs/
vám ukáže, jak s pomocí aplikace
udělat trénink čtení pro děti ve třídě
i doma motivovanější a zábavnější
formou. Získáte přehled o více než
80 cvičeních, které aplikace nabízí
včetně cvičení na techniku čtení,
čtenářskou gramotnost nebo
fonologii. Dozvíte se také, jak mít
díky Včelce neustále k dispozici
nevyčerpatelné množství materiálů
do hodin, aniž byste museli trávit
čas přípravou a kopírováním
pracovních listů.

Účastníci odejdou s informacemi, co
je dílna čtení, jaká má pravidla a jak
děti k dílně čtení vést ve škole i
jinde. Vyzkouší si dílnu čtení
s úkolem. Uvědomí si, jak je

důležité, aby při dílně čtení četl
svou vlastní knížku i dospělý
čtenářský průvodce dětí.

Booko
Albatros Media, a. s.

Systematický rozvoj dětského
čtenářství v prostředí veřejné
knihovny

Účastníci poznají knihovnici z malé
venkovské veřejné knihovny, která
se nespokojila s obvyklými akcemi
v knihovně a rozhodla se děti ve
čtenářství podpořit aktivněji.
Projdou si čtenářskou lekci s knihou,
jejíž didaktický potenciál leží mimo
jiné ve výtvarném pojetí knihy.
Odejdou s inspirací, jak také
s takovou knihou mohou s dětmi
pracovat.

Kde příběhy ožívají Desítky klasických
i moderních knížek pro děti v
jediné aplikaci pro tablety a
mobilní telefony

Ve společnosti Albatros Media stále https://booko.cz/
myslíme na to, jak rozšířit zájem o
čtení kvalitní literatury co
největšímu počtu lidí. Proto
přicházíme i s novou formou čtení
pro děti v tabletech a mobilních
telefonech, které se stávají nedílnou
součástí našich životů. Booko je
aplikace určená čtenářům ve věku
2-10 let. Příběhy v ní jsou
obohacenou verzí tištěných
dětských knih, ke kterým přidáváme
funkce pomáhající rozvíjet čtenářské
dovednosti dítěte (zvýrazňování
právě čteného textu, animace
ilustrací, vypravěč, zvuky prostředí,
vzdělávací hry). Chceme tak

rodičům přinést možnost
bezpečného a kvalitního obsahu
v digitálním světě.
zatím není vybráno - poptali
bychom, pokud byste měli o toto
téma zájem

Děti s DYS poruchami a čtenářská
gramotnost

vytvořila Petra Kobelová: kobelova.mapcaslav@gmail.com | 775 626 188
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