SKIP – Region Velká Morava a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
vás srdečně zvou
na seminář

Chceme dětem číst 10
aneb Čtení s poučením
pořádaný Centrem dětského čtenářství při KJM v Brně za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21.
století.
Rozsah semináře: 17. a 18. října 2018
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
(Kobližná 4, Brno)
Vložné: Každý účastník semináře uhradí při prezenci vložné ve výši 300 Kč.
Přihlašovací formulář naleznete v následujícím odkazu:
https://goo.gl/forms/BNtwlHERRIN14dOh2
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Středa, 17. 10. 2018
9.00 – 9.30 h

Registrace

9.30 – 11.00 h

Představení produkce nakladatelství Edika (Albatros Media)

V příspěvku představí zástupci brněnského nakladatelství Edika populárně naučné knihy pro
děti a nejen je, které je možné využít na rozmanitých vzdělávacích knihovnických
programech.

11.00 – 12.00 h NEZNÁŠ – POZNÁŠ - Zuzana Kučerová, DiS., Petra Poláčková, DiS.
V tomto příspěvku představí knihovnice z oddělení pro děti a mládež výběr
z nejzajímavějších titulů dětské naučné literatury, které vyšly v posledních letech
s přihlédnutím na věk a vyspělost čtenáře.

12.00 – 13.00 h

Pauza na oběd

13.00 – 15.30 h

Kreativní techniky při práci s odborným textem - Mgr. Hana Kólová

Informační gramotnost žáků a studentů lze pozitivně stimulovat a účinně rozvíjet pomocí
rozličných kreativních technik. Tyto techniky lze využít také při práci s odborným textem a
nakládáním se získanými informacemi. Prostřednictvím našeho workshopu si budeme moci
některé z těchto metod vyzkoušet a přesvědčit se o jejich přínosu nejen pro nás, ale
především pro mladé návštěvníky knihoven.
15.30 – 16.00 hod. Diskuze a závěr seminárního dne

Čtvrtek, 18. 10. 2018

9.00 – 9.30 h

Registrace

9.30 – 12.00 h

Praktické workshopy

9.30 - 10.45 h: Po stopách záhadných fotografií (práce s encyklopedií zvířat) - PaedDr.
Marie Pavlovská, Ph.D.
S profesorem Nevrlým budeme společně řešit záhadu nalezených fotografií neznámých
zvířat. Vypravíme se po jejich stopách a pokusíme se o nich zjistit co nejvíce informací,
abychom je mohli zařadit do nové encyklopedie.
V ěk: určeno pro děti 1. stupně ZŠ
Metody: metoda dramatické výchovy, práce s odbornou knihou, samostatná práce,
aktivizující metody
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10.45 - 12.00 h: Jak pracovat s naučnou literaturou? - PhDr. Vladimíra Neužilová
Na zajímavém tématu si ukážeme postupy, jak proniknout k základním informacím v
odborném textu a jak tato fakta uspořádat do myšlenkové mapy, osnovy. Aktivizující metody
nás povedou jednak k porozumění textu, jednak k jeho kritickému posouzení. Naznačíme
také kroky, jak vypracovat vlastní referát.
Věk: Určeno pro děti 2. stupně ZŠ

12.00 – 13.00 h

Pauza na oběd

13.00 – 16.00 h Jak pracovat s textem u osob se speciálními potřebami - Mgr. Jana
Kasáčková, Ph.D., Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
V rámci workshopu se zaměříme na osoby se zdravotním postižením / zdravotním
znevýhodněním a děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším záměrem je
představení jednotlivých skupin osob a důsledků, které ovlivňují jedince, a to zejména v
oblasti práce s textem a nutnosti užití speciálních pomůcek a zařízení. Součástí workshopu
budou praktické ukázky práce s textem a speciálními pomůckami podporujícími čtenářství u
cílové skupiny.

16.00 h

Závěr semináře
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