Potkávejte se s jinými učiteli na setkáních k rozvoji matematické, čtenářské a digitální
gramotnosti v běžných předmětech a činnostech s dětmi na MŠ a ZŠ!
Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zve učitele MŠ, ZŠ a odbornou veřejnost na setkávání učitelů
s tématy rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v praxi základních a mateřských
škol. Projekt organizuje tyto akce 2x ročně, zájemci o průběžné informaci mohou odebírat
Newsletter,
kde
novinky
a
termíny
pravidelně
zveřejňujeme.
https://gramotnosti.pro/#newsletter
Více informací najdete na https://gramotnosti.pro/web/SpolecenstviPraxe včetně přihlášky.
Náklady na cestovné jsou zájemcům z řad učitelů MŠ a ZŠ propláceny.

Člověk a společnost
Český jazyk
Člověk a příroda
ICT
Cizí jazyky
Matematika
Člověk a svět práce
1. stupeň
Předškolní vzdělávání
Umění a kultura
Člověk a zdraví

12. 4. (9:00 - 17:00)
18. 4. (10:00 - 15:00)
18. 4. (10:00 - 15:00)
24. 4. (13:30 - 17:30)
24. 4. (13:30 – 17:30)
7. 5. (10:00 - 14:00)
7. 5. (10:00 – 14:00)
15. 5. (14:00 – 18:20)
18. 5. (10:00 – 14:00)
22. 5. (13:00 – 17:00)
22. 5. (13:00 – 17:00)

FF, UJEP, Ústí nad Labem
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ Hranice Struhlovsko
ZŠ Hranice Struhlovsko
ZŠ a MŠ Červená voda
ZŠ a MŠ Červená voda
Kralupy nad Vltavou
MŠ Montevláček, Lichnov
ZŠ Sokolnice, Brno-venkov
ZŠ Sokolnice, Brno-venkov

Jednou ročně projekt také pořádá Minikonference odborného panelu gramotností, kde
dochází ke sdílení inspirativní praxe napříč celou praxí MŠ a ZŠ ve třech projektem
sledovaných gramotnostech (matematická, čtenářská a digitální). Aktuální termíny
24. 5. 2019 v Plzni k digitální gramotnosti a informatickému myšlení
30. 5. 2019 v Praze ke čtenářské gramotnosti
Všechny informace najdete na stránce https://gramotnosti.pro/web/odbornepanely včetně přihlášek.
Sledujte také náš blog http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/ Gramotnosti pro život – Učíme v
souvislostech, na kterém pro Vás pravidelně jednou týdně zveřejňujeme inspirativní náměty k
práci s dětmi a žáky.
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