Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Název příjemce

Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000388

Název projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Název vzdělávací akce

Beseda pro veřejnost s Dr. M. Romanem na téma “Efektivita
výuky”

Termín realizace vzdělávací akce

12. 1. 2017

Zaměření/téma vzdělávací akce

Efektivita výuky

Stanovený cíl vzdělávací akce

Nabídnout veřejnosti informace o novinkách v oblasti
efektivity vzdělávání, diskutovat o možných postupech a
opatřeních, jak přistupovat ke zvyšování efektivity
vzdělávání a zajistit tak dětem a žákům vyšší šance být
úspěšnými při studiu i na trhu práce.

Vazba na témata MAP

Problematika efektivity vzdělávání je provázaná napříč
všemi tématy MAP.

Cílová skupina

Veřejnost - odborná i laická, rodiče žáků a studentů, žáci a
studenti

Počet účastníků

65

Termín zpracování hodnotící zprávy
(ne dříve než 3 měsíce od realizace
vzdělávací akce)

Popis realizace vzdělávací akce

Setkání zahájil Dr. Martin Roman, zkušený manažer,
podporovatel sítě prestižních českých škol PORG. 45-ti
minutová přednáška obsahovala informace o důvodech
potřeby zvyšování efektivity vzdělávání, výsledky vědeckých
výzkumů v oblasti vzdělávání, inspirativní příklady řešení v
zahraničí a stručný popis opatření, zaváděných na školách
PORG. Hlavním tématem byl koncept Formativního
hodnocení, který p. Roman nabízí veřejnosti jako možný
způsob zvyšování šancí žáků a studentů být úspěšnými při
studiu i v profesionálním životě. Základem je nastartovat
sebeřízení při studiu, schopnost sebehodnocení a zvýšení
vnitřní motivace pro učení.
Účastníci besedy využili možnosti klást dotazy a ujasňovat
si získané informace, žádat o radu v konkrétních situacích.
Dotazy přispěli i přítomní žáci a zazněl od nich apel na další
šíření navrhovaných konceptů pro široké zavádění metod
formativního hodnocení na školách.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

 Seznámení se s příčinami tlaku na zefektivnění
vzdělávání.
 Získání nových informací k problematice a vydiskutování
nejasností.
 Diskuse nad jednotlivými metodami formativního
hodnocení a možností jeho plošného zavádění na
českých školách.
 Dle výsledků dotazování byly získané informace přínosné
a inspirativní.
 Zvýšení zájmu o zavádění formativního hodnocení (nebo
jeho jednotlivých metod) z řad rodičů i žáků.
 Zvýšení zájmu o projekt MAP – poskytnutí e-mailových
adres pro zasílání informací o aktivitách projektu.
Vše uvedené slouží k budování znalostních kapacit v území
ORP Jičín.

Datum: 20. 04. 2017

Podpis: Ing. Katarína Kalvodová

