3. tisková zpráva
Zpráva o průběhu realizace grantového projektu OP VK „Sfumato – čtenářská
gramotnost žáků základních škol“
V současné době jsme již v polovině období realizace grantového projektu Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „Sfumato – čtenářská gramotnost
žáků základních škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Do projektu je zapojeno 207 účastníků (pedagogických
pracovníků) z 57 škol ve Středočeském kraji.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ podporuje především
vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky
prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení
úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této
metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABC Music
v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou.
V srpnu a září 2013 se ve všech místech konání (městech Kutná Hora 2 skupiny, Lysá nad
Labem, Nymburk, Praha, Mělník a Beroun) uskutečnilo 3. setkání v rámci klíčové aktivity 01
Metodika splývavého čtení Sfumato. Obsahem vzdělávání bylo zopakování poznatků z 1. a 2.
setkání (myšlenková mapa, uchopení techniky čtení, včetně hlasové hygieny, artikulačního a
intonačního projevu, mluvní hladiny), praktické předvedení u tabule, praktický výcvik ve
vázaném čtení, práce s ukazovátkem u tabule, předvedení využití práce s kartami pro
rozlišování tvarů písmen, praktický výcvik práce s destičkami, příprava vlastních vyučovacích
hodin s využitím Sfumato, ukázání techniky psaní uvolňovacích cviků, využití těchto cviků ve
výtvarné, pracovní, tělesné a hudební výchově apod.
V první polovině října došlo k realizaci 1. setkání již v rámci klíčové aktivity 02 Rozšířená
aplikace metodiky Sfumato a to v 5 místech konání – Lysá nad Labem, Nymburk, Kutná
Hora, Praha (2 skupiny). Obsahem vzdělávání byla teorie a metodika dramatické výchovy,
metodické kroky při výuce dramatické výchovy, atributy správné interpretace textu,
obměněná reprodukce, rozvíjení děje, typizace postav a jejich obohacování.
Součástí vzdělávání je e-learning a mentoring dodavatele vzdělávání, dále pak i monitoring
vlastní výuky pedagogů cílové skupiny.
Na přelomu října a listopadu se uskuteční 2. setkání v rámci klíčové aktivity 02 Rozšířená
aplikace metodiky Sfumato. Obsahem vzdělávání budou hudební a pohybové prvky,
praktický výcvik u tabule, etudy na dané téma, práce se scénáři k písmenům.
V druhé polovině listopadu bude realizace aktivity 02 zakončena 3. setkáním, na kterém dojde
i k ověření dovedností pedagogů zahrát výuku dle scénářů. Splnění klíčové aktivity 01 a 02 je
pro zapojené pedagogy podkladem pro získání certifikátu vzdělávacího programu: „Sfumato®
(Splývavé čtení®) s hudebně dramatickým aspektem I.“ Účastníci kromě metodických
pomůcek pro výuku obdrží scénáře a metodiku.
Projekt bude nadále realizován dalšími setkáními v březnu – květnu 2013.
Všichni účastníci jsou aktuálně informováni o průběhu realizace projektu prostřednictvím
webových stránek školy - www.zsbhrozneho.cz.
Za realizační tým PaedDr. Irena Jarešová, manažer projektu

