Pozvánka na 6. společné setkání PRACOVNÍCH SKUPIN
PRO MATEMATICKOU A ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
úterý 9. dubna 2019, od 14:00 hod. do 16:30 hod.
Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod
Program setkání:
Setkání s Mgr. Petrem Drábkem, ředitelem Středočeského inspektorátu ČŠI

České školství v minulosti prošlo a v současnosti stále prochází řadou změn a inovací.
Česká školní inspekce u veškerých těchto systémových změn a procesů hodnotí jejich
dopad na vzdělávání a zejména na vzdělávací výsledky žáků. Díky množství dat a
informací z různých typů inspekční činnosti včetně národních a mezinárodních
zjišťování výsledků vzdělávání a zejména díky jejich propojení, analýze a interpretaci
pak může Česká školní inspekce představit faktory, které vzdělávací výsledky žáků
významně ovlivňují, poskytnout tak inspiraci pro následné diskuze ve školách
i v územích a přispět ke zvyšování kvality vzdělávání jak na úrovni jednotlivých škol,
tak i na úrovni vzdělávacího systému jako celku.
V rámci českého vzdělávacího systému existují školy, kterým se úspěšně daří
podporovat rozvoj žákovských gramotností. Součástí prezentace tedy bude také
představení dílčích postupů uplatňovaných ve vybraných školách, které se tak mohou
stát inspirací pro ostatní. Česká školní inspekce považuje podporu gramotností ve
školách za důležitou prioritu. S vědomím toho, jakým výzvám v oblasti zvyšování
kvality vzdělávání ředitelé škol v současnosti čelí, budou představeny aktivity, které
Česká školní inspekce pro podporu rozvoje a dosažené úrovně ve vybraných
gramotnostech realizuje, a které mohou rovněž být pro školy inspirací. Představeny
budou také další výstupy využitelné pro podporu rozvoje gramotností ve školách i
šablony OP VVV, s nimiž je možné pracovat. V závěrečné části pak budou shrnuty
faktory, které mají na rozvoj gramotností zásadní vliv, včetně toho, jaké požadavky
jsou v tomto směru kladeny na učitele a ředitele škol.
Prosíme o potvrzení účasti do 8. 4. 2019 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo
telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj)
Za realizační tým:
Jiřina Soukupová, manažerka projektu
Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je
financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných
obcí ORP Český Brod.

