Vydává Vaše základní škola časopis? Pokud ano,
přihlaste se do soutěže Náš časopis 2010. Jestli ne,
dejte nám vědět, že chcete s vydáváním školního
časopisu začít, a my Vám s ním pomůžeme.

Vydává Vaše základní škola literární sborník?
Pokud ano, přihlaste se do soutěže Nadílka našich
dílek 2010. Jestli ne, dejte nám vědět, že chcete
s vydáváním školního literárního sborníku začít,
a my Vám s ním pomůžeme.

Mimopražské základní školy, které se do našeho
projektu Čtenářská gramotnost a projektové
vyučování zapojí, získají zdarma CD-ROM s názvem Čtenářská gramotnost a mediální výchova,
na kterém bude Elektronická učebnice mediální výchovy pro žáky a ucelený soubor metodik
pro učitele (přípravy, metodiky, články, ukázky časopisů…).

Mimopražské základní školy, které se do našeho
projektu Čtenářská gramotnost a projektové
vyučování zapojí, získají zdarma CD-ROM s názvem
Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní, na kterém
bude Elektronická učebnice tvůrčího psaní
pro žáky a ucelený soubor metodik pro učitele
(přípravy, metodiky, články, ukázky…).

Redaktoři školních časopisů z řad žáků a učitelé,
kteří s nimi pracují, se mohou zdarma zúčastnit
dvoudenních workshopů na téma Čtenářská gramotnost a mediální výchova.

Redaktoři školních literárních sborníků z řad
žáků a učitelé, kteří s nimi pracují, se mohou
zdarma zúčastnit dvoudenních workshopů na
téma Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní.

Zapojené školy budou moci zdarma využívat
konzultace s odborníkem na mediální výchovu (e-mailem, telefonicky, osobně) a internetové stránky www.ctenarska-gramotnost.cz
a www.sotkoviny.cz, které pro Vás připravujeme.

Zapojené školy budou moci zdarma využívat konzultace s odborníkem na tvůrčí psaní (e-mailem,
telefonicky, osobně) a internetové stránky www.
ctenarska-gramotnost.cz a www.sotkoviny.cz,
které pro Vás připravujeme.

Zaslané školní časopisy postupně objedou
Českou republiku díky putovní výstavě, takže si
je budou moci prohlédnout všichni zájemci. Nakonec Vás pozveme na závěrečnou konferenci
o čtenářské gramotnosti.

Zaslané školní literární sborníky objedou Českou
republiku díky putovní výstavě, takže si je budou moci prohlédnout všichni zájemci. Nakonec Vás pozveme na závěrečnou konferenci o čtenářské gramotnosti.

Přihlášky do soutěže a podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách
www.abeceda-os.cz
Uzávěrky soutěží jsou 1. května 2010.

Občanské sdružení Abeceda získalo finanční
podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1, Počáteční vzdělávání,
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) na projekt:
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.

Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:
Čtenářství a čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost a mediální výchova
Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářskou gramotnost pojímáme jako “schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm
a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji
vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu
začlenění do života společnosti”. (OECD PISA)

Tento projekt je tříletý (1. 1. 2010 – 31. 12. 2012)
Pro jednotlivé roky jsou stanoveny následující
priority:
• 2010 Mapování  stavu čtenářské gramotnosti
na školách
• 2011 Individuální podpora zapojených škol
• 2012 Přenesení příkladů dobré praxe na co
nejvíce škol

Hlavní výstupy z projektu:
• Webový portál pro učitele
• Webový portál pro žáky
• Soutěž školních časopisů
• Soutěž školních literárních sborníků
• Dvoudenní workshopy pro žáky a jejich učitele
• Putovní výstava školních časopisů a literárních
sborníků po všech krajích ČR
• Tři CD-ROMy s metodikami pro učitele a elektronickou učebnicí pro žáky (ke každé oblasti
jeden)
• Závěrečná konference o čtenářské gramotnosti

Mimopražské základní školy, které se do našeho
projektu Čtenářská gramotnost a projektové
vyučování zapojí, získají zdarma CD-ROM s názvem
Čtenářství a čtenářská gramotnost, na kterém
bude Elektronická učebnice čtenářské gramotnosti
pro žáky a ucelený soubor metodik pro učitele
(přípravy, metodiky, články, ukázky…)

V současné době pro vás připravujeme:
webový portál pro učitele www.ctenarska-gramotnost.cz i pro žáky www.sotkoviny.cz
soutěž školních časopisů a literárních sborníků.

Do našeho projektu se můžete přihlásit na internetových stránkách www.abeceda-os.cz
a to prostřednictvím přihlášky.

Abeceda, občanské sdružení, Víta Nejedlého 2877, 434 01 Most, info@abeceda-os.cz, tel. 777 799 652

