ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY
MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko
14. setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
14. 6. 2021, ZŠ a MŠ Častolovice
Přítomni: Hedvika Hloupá, Renata Horká, Pavel Poklop
Za realizační tým: Anna Plocková, Jan Kučera
Omluveni: Veronika Špačková, Jana Havlová
Úvod: Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost MAP II Kostelecko probíhala zároveň
s Pracovní skupinou pro matematickou gramotnost MAP II Kostelecko. Důvodem byla diskuze
nad stejnými tématy.
Jan Kučera přivítal členy obou pracovních skupin (dále PS). Informoval je o nutnosti evaluace
činnosti všech PS. V návaznosti na to probíhala diskuze, v níž se hodnotila činnost PS pro
čtenářskou i matematickou gramotnost. Poté realizační tým (dále RT) společně s členy PS
připravil dotazník, který bude následně zaslán všem členům všech PS projektu MAP II
Kostelecko, a poslouží tak k evaluaci jejich činnosti.
Dalším bodem programu byl plán činnosti MAP. Především bude potřeba pracovat na
aktualizaci Dokumentu MAP. Poté se mluvilo o akčním plánování a potřebách území
v souvislosti s aktivitami, o nutnosti aktualizace akčního plánu a o potřebnosti
implementačních aktivit. RT dále členy PS žádal, aby se zamysleli nad aktivitami, které by
mohly na území proběhnout.
Vladislava Tichá upozornila na potřebnost mentoringu a také formativního hodnocení, které
považuje za velmi důležité. Zároveň se polemizovalo nad skutečností, že se nejen zmíněné
moderní metody nevyučují na vysokých školách.
Diskuze: Debatovalo se o důležitosti vztahu mezi učitelem a asistentem a hlavně o potřebnosti
asistentů ve školách. Také o nutnosti školních psychologů, kteří by s dětmi pracovali již od
počátků problémů.
Hedvika Hloupá dále vyzdvihla uskutečněné besedy se spisovateli, především ty pro děti a
žáky. Díky nim byla znát motivace žáků i učitelů, u žáků byla znát chuť ke čtení. Renata Horká
souhlasila, kladně hodnotila především besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která
zároveň účastnícím se pedagogům poskytla pracovní listy a další materiály. Vladislava Tichá
zmínila, že děti a žáci milují čtenářské dílny, v této souvislosti padl námět na seminář Jak na
čtenářské dílny pro (nejen začínající) pedagogy. Při zdůraznění důležitosti sdílení praxe také
vzešel nápad na uspořádání setkání zástupců škol.
Příští setkání: čtvrtek 30. 9. 2021 od 14.00
Vyhotovila: Anna Plocková

