
8.6.2021
od 9:00 do 15:00 hod.

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, Havířov (hudební salonek)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Lektor: 
PhDr. Libor Kyncl

Akreditovaný vzdělávací seminář je určen
pedagogům, kteří s žáky ve svých hodinách
pracují s písemnými informacemi a zdroji
(např. učitelé F, Bio, Ch, Z, D, Čj, Cizí jazyk …
Ov aj.) a zpracovávají je.

Cílem je seznámit učitelé s konceptem
čtenářské gramotnosti a podmínkami
potřebnými k jejímu rozvíjení, dále
předvedení využití metod rozvíjejících u
žáků ČG formou nácviku čtenářských
strategií. Nalézání dalších témat, s nimiž
mohou pedagogové ve vlastních třídách
těmito metodami pracovat.

Online přihláška: ZDE

Ing. Monika Miškaříková,
implementační manažer

+420 596 803 189

miskarikova.monika@havirov-city.cz 

http://www.map-havirov.cz
https://www.facebook.com/MapHavirovII

Kontakt:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhXYWtxsNexya_HTl_00kwo4YWGu0DUsHyosWv_5IAHx41YA/viewform
http://www.map-havirov.cz/
https://www.facebook.com/MapHavirovII


❑ Všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se
rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků zatím nezabývají.

❑ Všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří s žáky ve svých hodinách pracují s písemnými
informacemi a zdroji (např. učitelé Vlastivědy, Přírodovědy, F, Bio, Ch, Z, D, Čj, Aj …, OV)
a zpracovávají je.

Kurs NENÍ URČEN učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení
nebo seminářem s podobným obsahem.

❑ Seminář vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.

❑ Během semináře se pracuje s naučnými texty i krásnou literaturou.

❑ Účastníci propojují konkrétní metody s konkrétními čtenářskými strategiemi.

❑ Většinu metod si účastníci semináře přímo vyzkouší, některou metodu 
lektor „pouze“ popíše a okomentuje.

❑ Seminář může zájemcům sloužit jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti.

INSERT, Desetiřádkové pyramida (odborný text)

Ano–Ne,
Životabáseň (odborný text) 

Pyramida údajů, Učíme se navzájem
(čtenářské strategie shrnování, vyjasňování, 
kladení otázek, předvídání – odborný text)

Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří 
mně, Diamant (odborný text; lze i s 
krásnou literaturou)

Párové čtení (práce s povídkou; 
lze i s odborným textem)

Třífázový model učení, tři fáze při 
čtení, práce se seznamem čtenářských strategií


