
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
18. 3. 2021 | 15:00 - 17:30 | online

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Budeme pracovat s materiálem Digitální gramotnosti v uzlových bodech
vzdělávání (obdržíte jako odkaz po přihlášení, abyste si je mohli před setkáním
vytisknout). 
Ukážeme si možné online digitální nástroje, které lze využít při výuce různých
předmětů. 
Zamyslíme se, jak jsme během jejich využití rozvíjeli digitální gramotnost žáků. 
Budeme pracovat s ohledem na vzdělávací oblasti uvedené v RVP ZV, zejména se
zaměříme na Člověk a společnost a práci přizpůsobíme účastníkům.
Sdílení, diskuze.

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a
společnost, v rámci kterého si společně projdeme dostupné sebehodnoticí nástroje
digitálních kompetencí učitele. 

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního
pedagogického institutu ČR společně s Mgr. Bohuslavem Horou a Mgr. Petrou
Boháčkovou, jejichž společné motto zní: "Dejte mi pevný bod a pohnu i českým
školstvím".

Na co se můžete těšit:

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 



SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Aktuality v projektu Podpora práce učitelů. 
Základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem
kognitivní složky osobnosti dítěte propojené s praktickými ukázkami z výstupů
projektu PPUČ v rámci metodické podpory pro učitele MŠ a ZŠ. 
Přechod dítěte z MŠ na 1. stupeň ZŠ a problematika obsahu zápisů do základní
školy. 
Úskalí při zanedbávání rozvíjejících činností v oblasti matematických představ. 
Sdílení, diskuze.

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávacího oboru
Matematika, v rámci kterého vám nabídneme inspiraci pro rozvoj matematické
gramotnosti v počátečním vzdělávání. 

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního
pedagogického institutu ČR společně s RNDr. Hanou Liškovou, zástupkyní ředitele
Pedagogické školy v Litomyšli, a PhDr. Michaelou Kaslovou, vyučující na Katedře
matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy v Praze.  

Na co se můžete těšit: 

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 

MATEMATIKA
20. 4. 2021 | 15:00 - 17:30 | online



PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
31. 3. 2021 | 15:30 - 18:30 | online

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Aktuality v projektu Podpora práce učitelů. 
Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti v raném dětství. 
Možnosti rozvoje matematické gramotnosti v raném dětství.  
Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v raném dětství.  
Specifika spolupráce s rodinou. 
Sdílení, diskuze.

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe předškolního vzdělávání, v
rámci kterého se budeme věnovat rozvoji gramotností v raném dětství a jeho
specifikům. 

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního
pedagogického institutu ČR společně s Mgr. Hanou Splavcovou, která pracuje jako
odborný garant předškolního vzdělávání v NPI ČR, je spoluautorkou několika
odborných publikací, metodických materiálů a lektorkou dalšího vzdělávání pro
učitelky MŠ. Jedním z jejích hlavních témat jsou podmínky a realizace vzdělávání
dvouletých dětí.  

Na co se můžete těšit: 

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 



ČLOVĚK A ZDRAVÍ
10. 3. 2021 | 15:00 - 17:00 | online

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
Novinky na Metodickém portálu RVP.CZ.
Práce s Metodickým portálem z pohledu uživatele, který zde inspiraci hledá či který zde
inspiraci nabízí.
Představení aktivit, které:

jsou realizovatelné i v rámci distanční výuky,
pracují s tím, co žáky baví (kreativní tvorba digitálního obsahu, využití moderních nástrojů
a aplikací, netradiční výzvy),
vedou žáky nejen k pohybu, ale i uvědomění si významu zdravého životního stylu v jejich
životech,
jsou založené na činnostech žáka, který díky nim rozvíjí zejména digitální a čtenářskou
gramotnost.

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v rámci
kterého představíme novinky na Metodickém portálu RVP.CZ a možnosti práce s ním. Dále se
budeme věnovat rozvíjení gramotností v aktivitách zpracovaných do výuky hodin tělesné výchovy
a výchovy ke zdraví.

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického
institutu ČR společně s Klárou Hránkovou, redaktorkou metodického portálu RVP.CZ,  Adamem
Cvikem, učitelem tělesné výchovy a lektorem volnočasových sportovních aktivit a Vandou
Vaníčkovou, lektorkou a učitelkou na volné noze.

Na co se můžete těšit:

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 



UMĚNÍ A KULTURA
19. 4. 2021 | 14:00 - 16:30 | online

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
Novinky na Metodickém portálu RVP.CZ.
Výtvarné projekty propojené s výukou českého jazyka, informatiky, přírodovědy i s dalšími
předměty a možnosti práce v on-line prostředí při zapojování digitálních technologií.
Propojení výtvarné výchovy a dějepisu při posuzování a kritickém zkoumání informací
týkajících se historie umění s uplatněním badatelsky orientované výuky.
Sdílení a diskuse.

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Umění a kultura,
v rámci kterého se budeme věnovat inspirativním výtvarným projektům s důrazem na
rozvíjení čtenářské gramotnosti. Ukážeme si, jak je možné výtvarné projekty propojovat s
badatelsky orientovanou výukou a s předměty jako je český jazyk, přírodověda a dějepis.
Zaměříme se na kritické zkoumání informací týkajících se historie umění, na používání
základních strategií pro porozumění textu a odhalování záměru autora textu.
 
Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního
pedagogického institutu ČR společně s Klárou Hránkovou, redaktorkou Metodického
portálu RVP.CZ, Kateřinou Černou, učitelkou výtvarné výchovy v ZŠ Besednice a Kateřinou
Círovou, učitelkou výtvarné výchovy v ZŠ Kunratice, Praha.
 
Na co se můžete těšit:

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 



ČESKÝ JAZYK
 A LITERATURA

7. 4. 2021 | 14:00 - 16:00 | ONLINE

SPOLEČENSTVÍ PRAXE

Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
Utváření a prohlubování digitální klíčové kompetence RVP ZV ve výuce českého jazyka a
literatury.
Dostupná podpora pro učitele (zejména Metodický portál RVP.CZ a "DigiŠkola").
Sdílení, diskuze.

Zveme vás na on-line setkání společenství praxe vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, v
rámci kterého se budeme věnovat možnostem využívání digitálních technologií ve výuce
českého jazyka a literatury.

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního
pedagogického institutu ČR. Společně s lektorem Petrem Koubkem budeme uvažovat nad
tím, jak při výuce českého jazyka a literatury rozvíjet digitální gramotnost žáků a zaměříme se
na dostupnou podporu pro učitele.

Na co se můžete těšit:

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe 


