Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST KROK ZA KROKEM
(ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ČTENÁŘSKÉ DÍLNY,
ČTENÁŘSKÉ KLUBY)
vzdělávací akce č. 8819
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715

URČENO:

Učitelům 1. a 2. stupně ZŠ

LEKTORKA: Mgr. Klára Vakočová
TERMÍN:

středa 20. listopadu – čtvrtek 21. listopadu 2019

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.30 h), celkem 16 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9

Popis: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským svahem. Pěší
chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park, GPS 49.2209719N, 17.6590108E.
OBSAH:
Dvoudenní seminář se skládá ze tří tematických bloků:

I. blok - Čtenářská gramotnost a vyučovací metody vedoucí k lepšímu porozumění práce
s textem
II. blok - Čtenářské dílny
III. blok - Čtenářské kluby a něco navíc
V prvním bloku si představíme současné přístupy k problematice čtenářské gramotnosti
a jednotlivé edukační metody pro její podporu ve výuce českého jazyka.
V druhém bloku se zaměříme na metody a formy práce typické pro tento druh výuky a jeho
přirozené začlenění do ŠVP.
Poslední blok přiblíží problematiku čtenářských klubů, jejich zavádění, plánování a individuální
podporu žáků.
Cílem dvoudenního semináře je představit účastníkům široké spektrum edukativních metod
vedoucích k podpoře čtenářské gramotnosti ve výuce českého jazyka, ale i ostatních vyučovacích
předmětů. Seminář díky svému 16hodinovému rozsahu obsáhne široké spektrum vyučovacích
metod, komplexních forem práce i témat doposud stojících v pozadí zájmu. Seminář si klade za
cíl osvojení jednotlivých poznatků formou vlastního prožitku.
S SEBOU:

flash disk (pokud budete chtít nahrát obsáhlé materiály), psací potřeby

CENA:

3 000 Kč; v ceně jsou pracovní materiály; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

8. 11. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

