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

Praktický seminář Hrajeme na malou foukací harmoniku

Termín realizace vzdělávací akce

28. 11. 2016

Zaměření/téma vzdělávací akce

Stanovený cíl vzdělávací akce
Vazba na témata MAP

Zvýšení kvality vzdělávání v mateřských školách a
předávání příkladů dobré praxe v oblasti rozvoji dětí
v mateřské škole
Seznámit na teoretické i praktické úrovni pedagogické
pracovníky s hrou na malou foukací harmoniku a
s možnostmi jejího zapojení do běžné výuky v mateřských
školách
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita,
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové mateřských škol ORP Jičín

Počet účastníků

7

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

Popis realizace vzdělávací akce

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Datum: 25. 01. 2017

Praktický seminář probíhal v prostorách mateřské školy na
území MAP pod vedením místní ředitelky a pedagožky.
Dopolední blok začal prohlídkou školy a ukázkovou hodinou
hry na malou foukací harmoniku. Po praktické ukázce byli
účastníci seznámeni s teorií, jak tuto aktivitu zapojit do
výuky. Účastníci dostali k dispozici noty, teoretické materiály
a vlastní harmoniku, díky čemuž mohli přejít k praktické
části, při které si pedagogové sami hru na harmoniku
vyzkoušeli. Následovala volná diskuze.
Účastí na semináři byla navázána spolupráce mezi
mateřskými školami v ORP Jičín, účastníci byli seznámeni
s novou výukovou metodou, kterou dle informací uvedených
v evaluačním dotazníku v praxi využije šest ze sedmi
zúčastněných pedagogů.
Na základě realizace této vzdělávací akce a následné
diskuze, která mezi účastníky proběhla, došlo k osobnímu
seznámení mezi přítomnými pedagogy a byl vytvořen
základ pro budování sítí mezi nimi. Zavedením nové
výukové metody do dalších mateřských škol dojde
k dalšímu rozvoji dětí v těchto mateřských školách a k šíření
příkladů dobré praxe.
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