
AUTORSKÉ ČTENÍ

POZVÁNKA

Autorské čtení pro pedagogy ZŠ se spisovatelkou Kateřinou Dubskou, jejíž kořeny sahají do našeho kraje, s cílem

zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpory čtenářské gramotnosti a čtenářství, získání inspirace

do výuky vč. vzájemného setkání a sdílení dobré praxe.

Autorka prožila část života v rušném Brně, ale nyní žije na venkově, v odlehlém místě Bílých Karpat. Reflexi svého života i

zkušeností zachytila ve svých knihách (Člověk Gabriel, Dcery, Malé zázraky, Z kopce do kopce), které zaznamenaly

úspěšné ohlasy u čtenářů. Více informací na www.katerinadubska.cz.

Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity č. 4

Implementace MAP.

Datum konání: 24. března 2020

Čas konání: 16:00 – 18:00 hodin (15:30 hodin zahájení a prezence účastníků)

Místo konání: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, zasedací

místnost v 1. patře (vstup přes hlavní vchod z ulice Jiřího z Poděbrad 949 - vstup do

bývalé hotelové školy).

Organizační záležitosti: Vstup pro přihlášené účastníky je zdarma. Cestovné na náklady každého účastníka akce.

Registrace nejpozději do: 28. února 2020 na níže uvedeném odkazu (kapacita omezena)

Kontakt dotazy: Případné dotazy lze zasílat na email: info.mapuh@gmail.com.

Možnosti přihlášení:

Přijďte si s námi zpříjemnit březnové odpoledne - v měsíci knih.

V rámci této akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které budou následně zveřejněny na webových stránkách projektu Místní

akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými

subjekty.

R E G I S T R A Č N Í  F O R M U L Á Ř

Tato akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649,

spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu

http://www.katerinadubska.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYqVVYJOK0OkmY15u0ooF8e2RYwDfe9lgQGXpZ03FK-3jXRA/viewform?usp=sf_link

