OBČASNÍK k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ
pro realizátory místního akčního plánování v projektech OP VVV
Prosinec 2018
Vážené realizační týmy projektů místního akčního plánování,
potřetí Vám přinášíme informace související s hlavním tématem našeho projektu, tj. podporou k rozvíjení
čtenářské, matematické, digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi mateřských a základních škol.
Zároveň Vám přejeme šťastné vkročení do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Za PPUČ: Petr Naske (hlavní manažer) a Dagmar Vorlíková (manažerka aktivity Spolupráce)
Úspěch pro každého žáka na veletrhu v Kunraticích – 30. listopad
S dvacítkou realizátorů MAP jsme se potkali osobně
na veletrhu 30. listopadu v Praze, jsme rádi za všechny
získané kontakty. Zásadním společným tématem mezi
PPUČ a MAP pro rok 2019 bude spolupráce na předávání
podpůrných materiálů a dat pro aktivity ve Vašich
pracovních skupinách pro matematickou a čtenářskou
gramotnost. Zpětné vazby na naše materiály nám prosím posílejte na ppuc@nuv.cz nebo své potřeby sdílejte
skrze NS MAS, SMO ČR či SMS ČR, kde jsme průběžně v kontaktu v rámci celé struktury organizací.
Šablony II pro MŠ/ZŠ a gramotnosti
Jednou z příležitostí pro vytváření příznivých podmínek k podpoře rozvoje
čtenářské, matematické a digitální gramotnosti je využití projektů, tzv. šablon.
Které šablony zvolit a proč? Na co si dát pozor? I to je obsahem metodiky Využití
Šablon II pro podporu rozvoje gramotností, kterou jsme vytvořili ve spolupráci
s našimi pilotními školami. Je opatřena doporučeními, která vycházejí z jejich
zkušeností.
Součástí tohoto dokumentu je komponované video, jehož průvodci jsou přední
odborníci na vzdělávací oblast. Zveme Vás k jeho zhlédnutí na: video.
Tento průvodce, vydaný pro pomoc školám, je doplněním informací, které znáte
z inspiromatu NIDV.

Ohlédnutí za minikonferencemi odborných panelů
V říjnu náš projekt organizoval dvě minikonference – pro digitální a matematickou gramotnost. Tyto pravidelné
podzimní akce bývají určené učitelům mateřských a základních škol, kteří zde mohou načerpat inspiraci, jak
rozvíjet gramotnosti napříč vzdělávacími oblastmi. Informace o průběhu a obsahu minikonferencí jsou poté
zveřejňovány ve webových speciálech (matematická GR, digitální GR) pro jednotlivé gramotnosti.

Napomáháme šíření dobré praxe profesního vidění učitelů v rozvoji základních
gramotností napříč praxí školy
V naší kampani Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislosti Vám každý týden (nejpozději v pátek) nabízíme na
webu http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/ jeden inspirativní článek k rozvoji gramotností v praxi školy v běžných
předmětech a aktivitách s dětmi s odkazem na online zdroj/článek s konkrétním návodem/metodikou
pro výuku. Tým PPUČ netvoří nové obsahy metodické podpory, naopak, snažíme se z existujících projektů
a aktivit poukazovat na zajímavé a praxí ověřené zdroje.
Pokud v rámci činnosti Vašeho MAP vznikají články či podpůrné materiály, rádi s Vaším MAP navážeme
spolupráci a na Vaše podpůrné materiály odkážeme v článku či blogovém příspěvku. Běžící kampaň náboru
autorů tedy nutně neznamená novou tvorbu pouze pro účely PPUČ, chceme napomoci šíření Vašich zkušeností
a fungujících aktivit.
Leták obsahující podmínky pro spolupráci autorů na tématech gramotností v praxi školy, včetně finančního
ohodnocení, je ke stažení na https://gramotnosti.pro/web/hledameautory.
Digitální dovednosti učitelů
Tak, jak se mění svět kolem
nás, škola a prostředí,
ve kterém se učení žáků
odehrává, mění se i nároky
na učitele. Již více než tři
desetiletí pronikají do práce
učitelů s různou mírou
intenzity
a
úspěšnosti
digitální technologie. O jejich
účelném začleňování ale
stále panují nejasnosti.
Teprve před několika lety
začaly
v
evropských
institucích snahy o vytvoření
systematického popisu digitálních dovedností a kompetencí, kterými by měli být učitelé vybaveni.
Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v této oblasti společnou terminologií.
Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu – přinášíme Vám jeho český
překlad.
Rámec obsahuje podrobnější popisy všech digitálních kompetencí, vazby mezi nimi, konkrétní příklady aktivit
či fáze vývoje u každé digitální kompetence. DigCompEdu bude hrát také klíčovou úlohu při řešení aplikace Profil
Učitel21. Aplikaci připravuje PPUČ v rámci inovací Metodického portálu RVP.CZ a bude sloužit jako sebehodnotící
nástroj učitelů s odkazy na zdroje pro další rozvoj v IT dovednostech.
Aktuálně je vyhlášena výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání II, kde je možné zažádat o finance
na plošné proškolení učitelů na Vašem území (minimální počet škol na projekt je 10, uzávěrka soutěžní výzvy
je 28. února 2019).
PŘIPOMENUTÍ
 Diskutovat, reagovat, vyjádřit své podněty můžete na http://gramotnosti.pro/MAP.
 Inspirativní aktivity v oblastech gramotností pro MŠ a ZŠ obsahuje také Newsletter PPUČ, k jehož odběru je
možné se přihlásit na stránce: https://gramotnosti.pro/#newsletter.

