
Dobrý den, 
Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657   

  

zasílá nabídku seminářů ke čtenářské gramotnosti pro učitele MŠ a ZŠ. 
Nabízené semináře opět povedou zkušení lektoři Mgr. Marika Zadembská (vedoucí oddělení Dětské literatury 
v knihovně v Třinci) a Mgr. Tibor Hujdič (odborník aktivního čtení pro děti). Semináře se zúčastní i Mgr. Jitka 
Kyclová z oddělení Dětské literatury Krajské knihovny Pardubice a představí programy knihovny pro školy a Klubu 
dětských knihoven SKIP 08 Východočeského kraje zaměřené na rozvoj čtenářství, do kterých se školy mohou zapojit 
(např. Lovci perel, Seznamy dětské literatury a další). Semináře nabízí mnoho praktických návodů a příkladů dobré praxe. 

 
Se srdečným pozdravem 
Mgr. Simona Petrásová, Ph. D.                                                                   
metodik pro vzdělávání 
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krajské pracoviště Pardubice 
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Fax:      466 046 142 
GSM:    775 571 625 
E-mail:  petrasova@nidv.cz 
  
Centrální pracoviště 
Senovážné náměstí 25 
110 00 Praha 1 
www.nidv.cz 

  

 
 
Seminář pro učitele ZŠ 1. stupeň: 
  

R65-03-19-161 Probuďte v dětech čtenáře (metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u 
dětí I. stupně ZŠ) 

Datum konání: pondělí 2. května 2016, 9.00-15.30 

Praktický seminář je určen učitelům I. stupně ZŠ a všem, kteří chtějí účinně rozvíjet čtenářské 
dovednosti dětí a vybudovat u nich pozitivní vztah ke čtení a knihám. Účastníci se aktivně 
seznámí s několika metodami kritického myšlení, které rozvíjí čtenářskou gramotnost – 
modelování, předvídání, diskuze, řízené čtení, čtení s otázkami. Učitelé se seznámí se 
zajímavými aktivitami, jak inspirovat ke čtení rodiče a jak zapojit celé rodiny. Součastí semináře 
bude také doporučení lektorů na kvalitní a zajímavé knihy pro děti s ukázkami praktických 
návodů, jak s texty pracovat a propojovat je různými témami i napříč předměty. Během semináře 
si účastníci vyzkouší následující formy a metody práce: otevřené učení a prožitkové učení, 
vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT - metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné 
psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. 

  

Doporučeno: pedagogům 1. stupně ZŠ Poplatek: 580 Kč 

Pracoviště: Pardubice Garant: 
Mgr. Simona Petrásová, 
Ph.D. 

Místo konání: NIDV, krajské pracoviště 
Pardubice 

Lektor: Mgr. Marika Zadembská, 
Mgr. Tibor Hujdič 

Počet hodin: 8 vyučovací(ch) hodin(y) 
  

  
  

mailto:petrasova@nidv.cz
http://www.nidv.cz/


Seminář pro učitele ZŠ 2. stupeň: 

R66-03-19-161 Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást školní výuky 

Datum konání: úterý 3. května 2016, 9.00-15.30 

Seminář pro učitele II. stupně ZŠ zaměřený na metody aktivního učení bude obsahovat praktické 
ukázky metod kritického  myšlení a informační výchovy. Společně budeme hledat cesty k 
překonání čtenářské krize při přechodu na vyšší stupeň základní školy. Ukážeme si způsoby, jak 
prolínat aktivní učení a informační výchovu napříč všemi předměty. Vyzkoušíme si metody 
brainstorming, pětilístek, skládankové učení , V.CH.D. a další. Lektoři doporučí zajímavé tituly 
pro zmiňovanou věkovou kategorii a doporučí zajímavé aktivity na podporu čtenářství. Během 
semináře si účastníci vyzkouší následující formy a metody práce: otevřené učení a prožitkové 
učení, vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT - metoda I.N.S.E.R.T., volné psaní, 
metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. 

  

Doporučeno: pedagogům 2. stupně ZŠ Poplatek: 580 Kč 

Pracoviště: Pardubice Garant: 
Mgr. Simona Petrásová, 
Ph.D. 

Místo konání: NIDV, krajské pracoviště 
Pardubice 

Lektor: Mgr. Marika Zadembská, 
Mgr. Tibor Hujdič 

Počet hodin: 8 vyučovací(ch) hodin(y) 
  

  

Seminář pro učitele MŠ: 

R63-02-19-161 Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ 

Datum konání: středa 4. května 2016, 9.00-15.30 

Praktický seminář je určen učitelům MŠ a všem ostatním, kteří pracují s dětmi předškolního věku 
a chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti dětí a vybudovat u nich pozitivní vztah ke čtení 
a knihám. Účastníci se aktivně seznámí s několika metodami kritického myšlení, které rozvíjí 
předčtenářskou gramotnost. Seznámí se se zajímavými způsoby, jak inspirovat ke čtení rodiče a 
jak zapojit celé rodiny. Součastí semináře bude také doporučení lektorů na kvalitní a zajímavé 
knihy pro děti s ukázkami praktických návodů, jak s texty pracovat. Seminář se bude věnovat 
především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, 
vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné 
psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. 

Doporučeno: pedagogům MŠ Poplatek: 580 Kč 

Pracoviště: Pardubice Garant: 
Mgr. Simona Petrásová, 
Ph.D. 

Místo konání: NIDV, krajské pracoviště 
Pardubice 

Lektor: Mgr. Marika Zadembská, 
Mgr. Tibor Hujdič 

Počet hodin: 8 vyučovací(ch) hodin(y) 
  

  
  

V případě zájmu se hlaste do pátku 21. 04. 2016 na www.nidv.cz nebo přihláškou v příloze e-mailu nebo se 
obracejte na garanta semináře. 

 

http://www.nidv.cz/

