ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY
MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko
16. setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
9. 11. 2021, MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou
Přítomni: Hedvika Hloupá, Renata Horká, Pavel Poklop, Jana Havlová
Za realizační tým: Anna Plocková, Jan Kučera
Omluveni: Veronika Špačková
Úvod: Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost MAP II Kostelecko opět probíhala zároveň
s Pracovní skupinou pro matematickou gramotnost MAP II Kostelecko. Důvodem byla diskuze
nad stejnými tématy. RT přivítal členy obou pracovních skupin (dále PS).
RT představil členům PS výstupy z dotazníků, na nichž členové pracovali v minulém pololetí.
Odpovědělo na ně cca 115 pedagogických pracovníků. Výstupy byly členům zaslány
s předstihem. Z výstupů bude potřeba vypracovat SWOT analýzu. RT členům připomněl
důležitost SWOT analýzy, má vliv na skladbu aktivit a podpory v území. Nad výstupy se vedla
debata. RT členům zadal, aby si výsledky – především odpovědi na otevřené a doplňující otázky
– důkladně prošli, vytáhli z nich podstatné body, které se následně zapracují do SWOT analýzy.
Předlohou nám bude minulá SWOT analýza. Na příštím setkání výsledky společně projdeme a
budeme nad nimi debatovat.
Poté se vedla debata o „pocovidovém“ přístupu žáků. Nejvíce je to znát u nižších ročníků, které
měly kvůli covidu-19 v minulých letech značně omezenou dobu ve školních lavicích. Je s nimi
těžší práce, děti méně spolupracují, nemají takové sociální cítění, dokonce jsou k sobě někdy
až agresivní. Také se mluvilo o úrovni IT gramotnosti žáků. Žáci druhého stupně často
nezvládají ani základní orientaci v aplikacích Microsoft, přitom dle nových ŠVP budou muset
na konci deváté třídy ovládat programovací jazyk. V souvislosti s tím padl návrh uspořádat
setkání učitelů informatiky, kam by mohl být pozván odborník, který by učitelům dal návod,
jak didakticky přistupovat k výuce informatiky, aby se nízké úrovni IT gramotnosti dalo
předcházet.
Příští setkání: středa 1. 12. 2021 od 14.00 v MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou
Vyhotovila: Anna Plocková

