Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 11
videokonference – Google Meet, 2. 11. 2021, od 14:30
Program:
1. Rekapitulace dění v MAP Trutnovsko II
2. Příprava „kulatého stolu“ učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku v posledních ročnících
ZŠ
3. Diskuze, různé
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekapitulace dění v MAP Trutnovsko II
Informace o tiskové konferenci k MAP II
Pohádkové audioknížky ze ZŠ – probíhá jejich poslech v MŠ
Zhodnocení inspirativního výjezdu s řediteli škol do Safari Parku Dvůr Králové
Rekapitulace činnosti dalších pracovních skupin
Informace k semináři pro učitele k místně zakotvenému učení v H. Maršově
Plánované platformy k finanční gramotnosti, podnikavosti…
Účast členů realizačního týmu MAP II ke střednímu článku
Plánování navazujícího projektu MAP III

2. Příprava „kulatého stolu“ učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku v posledních
ročnících ZŠ
• Účastníci jednání konstatovali, že uvažované setkání učitelů ZŠ a SŠ by bylo velmi přínosné
• Vytipování vhodných středních škol a učitelů češtiny
• Datum konání kulatého stolu neupřesněno, bude někdy v lednu
• Místo konání – pokusíme se dohodnout Národní dům v Trutnově
• Dohodnut harmonogram jednotlivých kroků před konáním kulatého stolu – pošleme výzvu do
území realizace MAP Trutnovsko II (základním i středním školám) s dotazem, jestli mají o
podobné setkání zájem s tím, že přesné datum a místo konání bude upřesněno
• Vzniklá díla budou poskytnuta mateřským školám, pro poslech nejen předškolákům.
3. Diskuze, různé
• Diskuse o dalších možných aktivitách v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Eva Hloušková
navrhuje zaměřit se na regionální literaturu.
Termín 12. jednání PS pro rozvoj ČG stanoven na úterý 14.12. od 15 hodin v salónku MAS KJH v Úpici.
Bude-li možné jen online setkání, uskuteční se ve stejný den již od 14:30 h.
Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2.
Zapsal: Petr Záliš
Dne: 2. 11. 2021
Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

