
S P O L E Č E N S T V Í  P R A X E

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlašování

gramotnosti.pro/prihlaskaSP

Další informace

gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe

 

Přidejte se k nám na společenství praxe předškolního vzdělávání, 

tentokrát již prezenčně v mateřské škole Bruntál.

 

Programem vás provede tým garantů předškolního vzdělávání projektu 

Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR. 

 

      Na co se můžete těšit?
 

Jak rozvíjet digitální gramotnost v mateřské škole?
 Představení uceleného metodického materiálu  „Projekt TIO“ (PPUČ). 

 

      Jak rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost v mateřské škole?
 Praktická ukázka rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti prostřednictvím příběhu 

 z dané  knihy od autora Arnolda Lobela (MŠ Bruntál).

 

Jak se pracuje s očekávanými výstupy učení?
 Diskuze nad očekávanými výstupy učení matematické, čtenářské a digitální gramotnosti (PPUČ).

 

Jak rozvíjet kolegiální podporu při rozvíjení gramotností?
 Ukázka mateřské školy Kamarád (MŠ Příbor).

 

                                                                                                    

Národní pedagogický institut 
České republiky

22. 6. 2020 | 13:30-17:30 
MŠ Bruntál, Smetanova 21



S P O L E Č E N S T V Í  P R A X E

 

1. STUPEŇ ZŠ

Přihlašování

gramotnosti.pro/prihlaskaSP

Další informace

gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe

 

Přidejte se k nám na další setkání společenství praxe, tentokrát za 1. stupeň ZŠ. Ukážeme si aktivity,

které vedou k rozvíjení digitální gramotnosti u žáků, a to i bez přímého zapojení digitálních technologií.

Účastníci budou mít možnost si také vytvořit vlastní výukové aktivity do svých hodin. 
 

Programem vás provede tým garantů 1. stupně ZŠ 

z Národního pedagogického institutu ČR. 
 

      Na co se můžete těšit?

 

Praktické workshopy na téma: 

Jak si lidé v pravěku předávali zprávy či myšlenky pomocí obrázků.
  

      Jak vytvořit schéma, ve kterém můžeme zachycovat různé skutečnosti

     (např. rodokmen).
 

 Jak vytvořit digitální příběh na libovolné téma a jak pracovat s obrázky. 

 

Výukové aktivity pro rozvoj gramotností - Tvorba vlastních aktivit učitelů pro rozvoj    

 jedné nebo více gramotností - pod vedením lektorek.

 

                                                                                                    

Národní pedagogický institut 
České republiky

16. 6. 2020 | 13:00-17:00 
ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda


