Katedra české literatury PedF UK,
projekt Pomáháme školám k úspěchu a ZŠ Kunratice
Vás v rámci programu PRVOUK 15
„Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání“ (Výzkum v
oborových didaktikách filologie)
zvou na setkání

Čtenářské vývojové kontinuum
pro výukovou praxi
V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) jsme po tři roky připravovali a ověřovali
vývojové kontinuum („MUP“ čili mapu učebního pokroku) a doprovodné metodické materiály pro
čtenářskou gramotnost. Popis žákova čtenářského výkonu v různých fázích jeho vývoje jsme pilotovali
mezi učiteli na základních školách a setkal se s dobrým ohlasem. Učitelé ocenili, že kontinuum
pomáhá pro stanovení vzdělávacích cílů ve čtenářské gramotnosti, pro vyhodnocování čtenářských
výkonů jednotlivých žáků a plánování další výuky (formativní hodnocení), pro spolupráci s mentorem
– čtenářským specialistou i při vzájemném učení mezi kolegy.
Rádi bychom naši práci představili Vám - kolegům didaktikům. Naším záměrem je seznámit Vás
s dosavadními výsledky a získat od Vás komentáře či zpětnou vazbu, která by nám pomohla
kontinuum vylepšovat a činit užitečnějším pro učitele i žáky. Zajímá nás Váš názor a zkušenosti. Rádi
bychom s Vámi diskutovali nad těmito otázkami: Může být kontinuum využito i pro studenty
učitelství? Jak využít čtenářské kontinuum při individualizaci či personalizaci výuky ve třídách, kde jsou
úrovně žáků značně rozdílné?

Zveme Vás proto srdečně na setkání, které pořádá společně PedF UK, projekt PŠÚ a FZŠ Kunratice a
které se uskuteční dne 6. 2. 2014 v Základní škole Kunratice v Praze 4 od 9.30 do 16.15.
Přímo ve škole se sejdeme proto, aby se účastníci mohli podívat do výuky a promluvit s učiteli, kteří
s kontinuem pracují a podíleli se na jeho vývoji.

Program dne
 9.00 – 9.20 příchod účastníků
 9:30 – 10:40 zahájení semináře, představení čtenářského kontinua, slovo k nadcházejícím
hodinám
 10:45 – 10.55 přestávka a přesun do tříd
 10:55 – 11.40 paralelně návštěva vyučovacích hodin zaměřených na dosahování čtenářských cílů
 12:00 – 12:45 obědová přestávka (oběd bude zdarma zajištěn ve školní jídelně)
 12.55 – 13.40 reflexe zhlédnutých hodin ve skupinách s účastí vyučující
 14.00 – 16.00 Jak pracovat s kontinuem? Ukázka práce s deskriptory a vyhodnocování dětských
výkonů. Diskuse.
 16.00 – 16.15 Závěr semináře
Setkání je zdarma, občerstvení a oběd budou zajištěny také zdarma.

Za tým pro vývoj kontinua („MUP“) se zúčastní:
 Ondřej Hausenblas, Katedra české literatury PedF UK Praha
 Štěpánka Klumparová, Katedra české literatury PedF UK Praha
 Jana Kopecká, vyučující prvního stupně v ZŠ Kunratice
 Hana Košťálová, vedoucí expertní rady projektu PŠÚ a týmu MUP PŠÚ
 Květa Krüger, pedagogická konzultantka projektu PŠÚ v ZŠ Kunratice
 Zuzana Maňourová, Katedra pedagogiky a psychologie PedF JČU
 Irena Poláková, vyučující na víceletém gymnáziu, Lauderovy školy Praha
 Ida Viktorová, Katedra psychologie PedF UK Praha
Pohled do výuky a následný rozbor nabídly tyto vyučující ze ZŠ Kunratice
 Jana Kopecká, čtenářské kontinuum na 1. stupni ZŠ, 3. ročník
 Markéta Nováková, čtenářské kontinuum na 2. stupni ZŠ, občanská výchova
 Pavlína Rosická, čtenářské kontinuum na 2. stupni ZŠ, čeština
 Hana Růžičková, čtenářské kontinuum na 2. stupni ZŠ, dějepis
 Lucie Samlerová, čtenářské kontinuum na 1. stupni ZŠ, 5. ročník

Přihlášky zasílejte mailem do 20. 1. 2014 na adresu sklumpar@seznam.cz.
Do přihlášky uveďte prosím
 jméno
 pracoviště a zaměření
 funkční rychlý kontakt
 přejete-li si oběd ve školní jídelně
 zda budete na setkání od začátku do konce, nebo zda víte předem, že se dostavíte později či
odejdete dříve, a v kolik hodin

Jak se dostanete do školy?
MHD: metro „C“, stanice Budějovická; odtamtud ze zastávky před poliklinikou bus 193 na zastávku „U
Tří svatých“ (nenechte se zmást zastávkou Kunratická škola). Cesta autobusem trvá 15 min., autobus
má 10 min. intervaly. Ze zastávky se dejte první ulicí po směru jízdy busu doprava a po cca 80 metrech
uvidíte školu po své levé ruce. Dovnitř se dostanete hlavním vchodem.
Autem podle mapy (více viz webové stránky školy - http://www.zskunratice.cz/skola/o-skole- dole),
parkovat lze v ulici Předškolní přímo před školou nebo na přilehlém parkovišti.
Kontaktní telefon pro případ nouze: Květa Krüger - 732 547 427

Těšíme se na viděnou!
Za PŠÚ Hana Košťálová

Za FZŠ Vít Beran, ředitel

