!
Nová škola, o. p. s., ve spolupráci se Step by Step ČR, o. p. s., Vám nabízí nové
akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky mateřských škol, rodinných
center a ostatní zájemce o předškolní pedagogiku:

JAK ZALOŽIT ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO PŘEDŠKOLÁKY
(8 hodin)
Číslo akreditace: MSMT – 16737/2015-1-510

a

ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB VYTVÁŘÍME SPOLEČENSTVÍ NAD
KNIHOU S PŘEDŠKOLÁKY
(40 hodin)
Číslo akreditace: MSMT – 16737/2015-1-510

Také (jako my) věříte, že čtení knih patří k plnohodnotnému životu každého člověka?
Chcete rozvíjet čtenářství mnohem dříve, než naučíte děti číst?
Zažili jste nad knihou krásné, nejen soukromé, ale i společné, chvíle?
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Zkušenosti, které jsme nabyli v projektu Brána ke vzdělání: Školní čtenářské kluby, a
osvědčené postupy vzdělávacího programu Začít spolu obecně prospěšné společnosti Step by
Step ČR, podpořené odbornými poznatky z oblasti rozvoje dětského čtenářství Vám nabízíme v
těchto dvou akreditovaných kurzech:
JAK ZALOŽIT ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO PŘEDŠKOLÁKY
Osmihodinový kurz vedou dva lektoři, kteří seznámí účastníky s možnostmi, jak mohou ve své
školce založit čtenářský klub jako příjemné místo rozvoje dětského čtenářství, jakým způsobem ho
vést a jakými aktivitami naplnit. V kurzu představíme základní vhled do metodiky rozvoje čtenářství u
předškoláků, do současné dětské literatury a seznámíme Vás s praktickými zkušenostmi učitelů, kteří
v mateřských školách rozvíjí dětské čtenářství cíleně.
Praha - 8. října - 19. října - 7. listopadu 2015 (jeden kurz = jeden den); cena Kč 1.050,ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB VYTVÁŘÍME SPOLEČENSTVÍ NAD KNIHOU S PŘEDŠKOLÁKY
Čtyřicetihodinový kurz Vám umožní během čtyř výukových dní potkat více lektorů, odborníků na
dětské čtenářství i předškolní pedagogiku. Základem náplně kurzu jsou nejen teoretické poznatky z
oblasti čtenářské pregramotnosti, ale především jejich zavedení do praxe. Uvidíte řadu ukázkových
čtenářských lekcí pro předškoláky, naučíte se cíleně plánovat čtenářské aktivity, prakticky Vám
poradíme s organizací klubu a seznámíme Vás s širokou škálou knižních titulů pro předčtenáře. Kurz
je dále prostorem pro vzájemné sdílení zkušeností a osvědčených postupů a k povzbuzení
čtenářského života nás všech. V rámci kurzu budete moci navštívit některou z mateřských škol
společnosti Step by Step ČR a vidět cílený rozvoj předškolního čtenářství přímo v praxi.
Praha - 3. října, 21. října, 12. listopadu, 28. listopadu 2015 (jeden cyklus); cena Kč 3.550,-

Informace k přihlášení a reflexe dosud proběhlých kurzů:
www.ctenarskekluby.cz

Info: tereza.nakladalova@email.cz
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