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oP vzdělávání

pro konkurenceschopnost

INVESTICE Do ROZVOJE VZDĚLAVAN|

V rámci pnojektu ,,Čtenářská granrotnost a projektové vyučování,,(EsF, oP
Vťělávání pro konkurenceschopnost,
MSMT) vytvořilo občanskésdruŽení

dí výhradně na čtenářství, ale i dalŠíaspekty čtenářské gramotnosti, například

:

mediální výchovu a tvůrčÍpsaní. UŽ
z názvu projektu je zřejmé, Že chceme
propojit čtenářskou gramotnost

Abeceda stejnojmenný webor4i portál
pro rrčitele mirnopražských základních

nabídnou moŽnost publikovat vlastní
dílka ve školníchljterárních sbornících
a časopisech. od touhy psát je pak

jen krůčekk oIázce,,jak na Io?" a to uŽ

jsme u hlubŠíhopřemýšlení o textech

a pozornějšího čtení,coŽ jsou dva kon_
krétnícíle výuky čtenářské gramotnosti
z mnoha.

co je to vlastně čtenářská gramot-

ffi

nost?
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BohuŽel je velmi rozšířený omyl, Že

čreruÁŘst<Á GRAMoTNosT
A PRoJEKTovÉ vyuČovÁNÍ
Proč tento web vznikl?

ské gramotnosti u českých ŽákŮ' Zprostředkujeme jim zkušenosti s rozvojem
čtenářských dovedností v zahraničí, nabídneme učitelůmkonkrétní tipy do výuky a umoŽníme jim publikovat kvalitní
přípravy do hodin ověřené v praxi.

Jak se díváte na výsledky českých
Žáků ve výzkumu PlsA 2oo9?
Myslím si, Že oprávněně vzbudily
velkou vlnu zděšení! Naši Žáci Se propadli ve všech sledovaných oblastech...
V médjíchbyla bohuŽel diskuze velmi
zavádějící a zvrhla se v hledání, ,,kdo
za to mŮŽe?" a ,,co mu udě_

láme?". Někdo naŠel viníka
v .. kurikulární reformě (RVP
a Šve;,dalŠívučitelích, někdo
pranýřoval rodiče, dalšíŽáky,
politiky atd. Doufám, Že etapa
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viníků" nepřeroste do
''hledání
akce,,potrestání nevinných",
aIe přistoupíme k problému
racionálně.

Kromě webu www.ctenarska-gramot-

nost'cz připravujeme pro učitele workshopy, školení, výuková CD, výstavy

světa v hokeji), ale proto, aby se neztratili ve společnosti. Ljdé s nízkou ÚrovnÍ
čtenářské gramotnosti jsou totiŽ prokazatelně méně úspěŠnív práci

a konferenci. Náš projekt se nesoustře-
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V podobné situaci byly podle

výzkumu P|SA 2000 před lety
Německo, Polsko či Mad'arsko
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Vrat'me se k vašemu webu.
Go můŽe návštěvník očekávat,

kdyŽ poprvé navštívístránky
www,ctenarska-gramotnost.
cz?

Na úvodní stránce najde výpis
nejnovějších článků,coŽ ocení

.l.|tri
i:d. l'{lí

lat?

podpořily učitele v jejich práci

nechat se textem zmanipulovat, nalézl
v textu informace a ověřit je, posoudit
charakter textu. Jde vlastně o velmi náročnémyŠlenkovéoperace, kteým se
Žáci nenaučísami od sebe' Učitelémusejí ovládat čtenářské strategie a cíleně
je Žáky učit. Bez toho se čeŠtí
Žáci ve
výzkumech P|SA nikdy nezlepší...Žáky
čtenářským dovednostem samozřejmě
neučÍme, abychom porazili v testech
P|SA 2012 Finsko (nejde o mistrovství

Jak?

Go bychom tedy měli dě-

na hledániefektivniho řešení.
Změni|y kuriku|ární dokumenty,

jde pouze o schopnost čist, někdo mluví o ŠirŠím
,,čtenípporozuměním". Ale
to je pořád málo. Ctenářská gramotnost
zahrnuje mnoho dovedností: např. přemýšIet o různých druzích textů do velké
hloubky, umět vytvořit kvalitní texty, ne-

a nabídli jim dalŠívzdělávání pro lepŠí
výuku čtenářské gramotnosti. Díky tomu
dosáhly viditelného zlepšenÍ.BohuŽel
Ceši v uplynulých deseti letech tuto oblast zanedbali, takŽe uvedené státy je
v novém ŠetřeníP|SA 2009 přeskočily.
Snad to bude impulzem pro nastar1ování změn českéhoŠkolstvív budoucnu...
Rádi bychom naŠímprojektem přispěli
k rychlejŠímurozšířenímoderních výuko_
vých metod mezi uČitele.

:tlť,illllllwirnl mš* oprljelí! ý3É3.Í3xehk.nl.B
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pro-

metodami. Mys|íme si, Že lze Žáky přilákat k aktivnímu psaní tím, že jim učitelé

škol. Web www.ctenarska_gramotnost'
cz obsahuje již více neŽ 100 článkůna
témata čtenářství, mediální výchova,
tvůrčípsaní, projektová výuka a čtenářská gramotnost. Radek Sárkeizí vyzpovídal Terezu Srpovou, která tuto
internetovou stránku spravuje.

Chceme podpořit vŠechny učitele
ZS, kteým není lhostejný stav čtenář-

s

jektovou výukou a dalšími moderními
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zejména pravidelní návŠtěvníci
našeho webu. V levém panelu
si pak můŽe vybírat články dle
témat ze seznamu vŠech rubrik, v podstatě s-e jedná o pět
hlavních rubrik: Ctenářská gramotnost, Tvůrčípsaní, Projek-

tová výuka, Mediální výchova
a o projektu . Každá z nich pak
obsahuje dalšípodrubriky: Cteučitelskénovinv ?)l20I0
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nářské strategie, Školníčasopisy' Literární sborníky, Skolní knihovny, lnspirace ze zahraničí' Tipy do výuky, Zdroje
k tématu apod. Pod rubrikami 1e výpis

informace k mediální výchově, tvůrčímu
psaní nebo čtenářství' Z ob|asti tvůrčí-

ho psaní doporučuji článek ,,Zábavné

podle témat, kterým se věnují
Štítků

jednotlivé články. Pravý s|oupeček zase

obsahuje fulltextové vyhledávání, výpis
za1ímavých webů o čtenářské gramotnosti a hitparádu nejlépe hodnocených
a nejvíce navštěvovaných článků.Myslím' že web je velmi přehledný a není

problém v něm najít konkrétní informaci'
To bude důleŽitézejménado budoucna.

slohovky", ve kterém naleznete tipy na
zadání s|ohové práce např. k popisu
pracovního postupu. Přečtete si zde
i ukázky tzv. fantastického slohu Žáků
na téma ,,Jak se vaří krampoblouch"'
Velmi přínosný je článek ,,Mapa příběhu" o u nás nepříliŠpouŽívanémetodě
výuky tvůrčíhopsaní.
A co byste vybrala z oblasti mediál-

K přeh|ednosti přispívá i to, Že kaŽdá
ze ityř hlavních oblastí má jinou barvu

ní výchovy?
Zde vyzdvihnu seriál článkůs názvem
NáŠČasopis 2010. Na zák|adě rozboru
Školníchčasopisů, které se nám přih|ási|y
do soutěŽe, čtenáře seznamujeme s kritérii hodnocení kvality škoIních časopisů
a pomáháme tak Školnímredakcím zlepŠitjejich práci. Za1ímá-|i vás toto téma,
jistě vám neuniknou ani články podrobně

článků.Většina článků1e navic seriálo-

vá _ kaŽdé rozsáhlejší téma je rozdě|eno do několika dÍlů'MůŽete tak snadno
najít články, které spolu souvisejí. Např.
kaŽdý díl seriálu ,,Knihy pro Žáky" představuje jednu knihu, která je vhodná ke

čtenív hodinách cíleně zaměřených na
rozvoj čtenářství.

MůŽete nám dát nějaké tipy na konkrétníčlánky?
Mezi nejčtenějŠípatří č|ánky o čtenářských strategiích, které vás seznámí s tím, co to čtenářské strategie jsou,
k čemu je pouŽíváme, a hlavně v tomto seriálu nabízíme řadu praktických
ukázek a rad, 1ak strategie učit. V podrubrikách ,,Zdroje k tématu" zase naleznete Seznamy a recenze knih, webů,
CD-ROMů a Íilmů, ze kterých lze čerpat

zkoumající jednotlivé publicistické Žánry' A Že se nedá vytvořit časopis s Žáky
prvního stupně? Tak to vám vymluvíme
třeba díky článku, ve kterém představujeme jednoho z vftězŮ naŠísoutěŽe školních časopisů- časopis Šáša,kam přispívajíprávě Žáci prvního stupně. Nově

jsme vyhlásili projekt certifikace škoIních
časopisů.MůŽe se do ně1 přihlásitkaŽdá
redakce, která se rozhodne v tomto Školním roce svůj časopis vy|epšit. Pokud se
to Žákům podařÍ, ziskajÍ prestiŽní cer1ifikát ,,Kvalitní Školníčasopis".

rLog.!i_lildv
Zmínila jste, že učitelůmnabízíte

i inspiraci ze zahraničí.Můžeteuvést

nějaké příklady?

PřeloŽili jsme napřík|ad části finského
národního kuriku|a pro oblast základního vzdělávání, kde se můŽete podívat,
co dělají Finové lépe neŽ my, a proč
mají takové úspěchy v průzkumech

P|SA v oblasti čtenářskégramotnosti.
NaŠečlánky vám také nabizejí ukázky
konkrétních školních projektů, inspiroŠkola
vat vás můŽe třeba projekt
''Ce|á
čte jednu knihu" nebo ,,Cesta na Mars".
PřeloŽili jsme i nejlepší kurikulární dokumenty z Kanady, Austrá|ie a USA.

Na co se mohou návštěvníci vaše-

ho webu těšit?

Portál bude stále doplňován novými

články. RozŠířímezákladnu našich autorů o učitele z praxe, coŽ ber1e jako
výzvu pro všechny čtenáře tohoto rozhovoru... Doufám, Že si náŠ web oblíbí učitelévŠechpředmětů. V současné
době ho navštěvuje zhruba 100 učitelů
denně. Yěřím, Že jich bude čímdál více.
Zahajujeme také provoz nového pot1álu
Sotkoviny, který je určen vŠem ŽákŮm
zák|adních Škol'Najdete ho na adrese

I

www.sotkoviny.cz.

čtenářská gramotnost a projektové
vyučování

č.r.: CZ.1 "07 / 1 .1'00108.0008'

č-1.:1!87'8||0.9:9'!6-. .- ..
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ETIGKA WVSHOUAN FINANGNI GRAMOTNOST
& PRENPROFESIIII PRIPRAUA U ZAKLADNI SKOTE PRAKTICKE
1. až 9. ročníku.Jsou rozpracovávány
pracovní listy s aktivitami pro jednotIivé
ročníky.Vice informací na www.zssla-
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lNVEST|CE Do RoZVoJE VZDĚLAVANí
RegistračníČísloprojektu:
pro Život" pokraS|adovní 492'
''Skola
cz.1 .07 / 1 .2.1 2 / 02.0022
čuje tvorbou metodického materiálu
lnovace Švpzáktaoní Ško|yKojetín,
k předmětu Etická výchova pro Žáky

dovni.info.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním Íondem a státním

rozpočtem Ceské repubIiky.

Mgr. Jaroslav Šiška,ředitel školy
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lNVEST|CE Do RoZVoJE VZDĚLAVANÍ
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Základní Školaa Mateřská Škola

Třebařov' okres Svitavy, je od 1. ledna
201 1 přt1emcem podpory na realizaci
grantového projektu oP VK zaměřeného na environmentální výchovu. Tento
projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpoč-

tem Českérepubliky v celkové výši
2 280 444'78 Kč.

Ltčite]Skénovin\, 3l20IO

otvirá nám moŽnosti zkvalitnit výuku
po stránce materiálního vybavení i přímé výuky. Projekt si klade za cíl zvýšiI

motivaci Žáků, poskytnout jim podmínky k ochraně Životního prostředí, zlepšit teoretické i praktické zna|osti Žáků
v oblasti EWo' podpořit u ŽákŮ zájem
o přírodu a schopnost vnímat své okoli v kontextu se svou osobou. Chceme
ŽákŮm nabídnout takové aktivity, které
jim umoŽní poznávat Životní prostředí

m

si

ínek Živ oIa.

nezbytnost

Cílovou skupinou jsou Žáci základní škole v Třebařově. V rámci projektu
bude rea| izov áno vzděláv ání pracovníků
školy zaměřené na nové metody výuky, přípravu výukových a metodických
materiá|ů a sladění vzájemných vazeb

v učivu s důrazem na EWo. BO Žáků vyjede na týdenní pobyty do různých středisek ekologické výchovy se za1ímavým

programem.

Realizace projektu je velice časově náročná, ale ekologické aktivity školy jsou
vítány Žáky, rodiči i Širokou veřejností'
Mgr. Alena Valentová,

projektová manažerka

