Knižnica v živote dieťaťa II.
(odborný seminár)

Čitateľská gramotnosť – základný predpoklad
rozvíjania kľúčových kompetencií

1. decembra 2017
v Krajskej knižnici v Žiline

LATITUDE - 49° 12' 53,143" N LONGITUDE - 18° 44' 29,592" E
LATITUDE1 - 49,2147618450177 LONGITUDE1 - 18,741553299653

Program:
9:30

registrácia účastníkov

10:00

Národná stratégia zvyšovania a rozvíjania
čitateľskej gramotnosti v Slovenskej republike.
Mgr. Božena Sobolová, Krajská knižnica v Žiline

10:20

Spolupráca škôl a verejných knižníc s cieľom
zvýšenia čitateľských kompetencií detí.
Príklady aktívnej spolupráce krajskej knižnice, základných a
materských škôl v meste Žilina
PhDr. Dana Ďuračíková, Mgr. Ľuba Gottwaldová, Krajská
knižnica v Žiline

10:40

Prečo čítať deťom?
Aktivity Turčianskej knižnice v Martine v oblasti zvyšovania
záujmu detí o knižnice a čítanie.
Bc. Lenka Profantová, Turčianska knižnica v Martine

11:00

Aktivity na podporu čítania vo verejných
knižniciach v USA
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave

11:20

Intervencie s asistenciou psov (canisterapia)
Podpora čítania prostredníctvom canisterapie
Mgr. et Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n.o.

Worshopy:
13:00

Nebojte sa strašiakov!

Tvorivá dielňa, v rámci ktorej vám predstavíme spôsob ako s deťmi
zinscenovať prostriedkami tvorivej dramatiky putovanie Smelého Zajka
po svete. V priebehu workshopu budeme uvažovať nad jeho konaním
a budeme si vytvárať predstavu vlastnej životnej dráhy.
Lektorka: Mgr. Eliška Sadíleková - lektorka tvorivej dramatiky,
Osmijanko n.o.

13:00

Pomocníci pri čítaní

Workshop na podporu čitateľských zručností s prvkami tvorivej
dramatiky. Podporiť záujem o čítanie môže maličkosť - motivačná hra,
správne zvolená otázka, oživenie predmetu, hračky, uvoľnený rozhovor.
Práve oživeniu neživého materiálu sa budeme venovať v rámci tvorivej
dielne. Dieťaťu je to veľmi blízke a je to súčasťou jeho hry. Práve preto to
použijeme na vzbudenie záujmu o čítanie. Veď ak obľúbený medvedík
rád číta, tak prečo by to neskúsil aj Miško či Anička?
Lektorka : Doc. Mgr. Art Barbora Krajč Zamišková, ArtD. - pedagogička
bábkarskej tvorby, VŠMU v Bratislave

Učíme sa čítať (aj) v knižnici - program na rozvoj čitateľskej
gramotnosti v prostredí knižníc
Projekt z verejných zdroj podporil Fond na podporu umenia.

