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

4. celostátní konference pro pedagogy základních škol na
téma „Společné vzdělávání – zkušenosti a pohledy z praxe“

Termín realizace vzdělávací akce

02. 11. 2016

Zaměření/téma vzdělávací akce

Společné vzdělávání pohledem zkušeností a praxe

Stanovený cíl vzdělávací akce

Získat praktické informace o výuce žáků s poruchami
autistického spektra, o žácích s ADHD, ADD, LMP a žácích
nadaných.

Vazba na témata MAP

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem, Práce s nadanými dětmi a žáky

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové úplných základních škol a ZUŠ

Počet účastníků

7

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

Popis realizace vzdělávací akce

Se svými příspěvky vystoupilo 5 přednášejících (program
konference je přílohou této zprávy). Účastníci využili
možnosti klást dotazy a ujasňovat si získané informace,
žádat o radu v konkrétních situacích. Diskuse probíhaly i
o přestávkách jak mezi účastníky vzájemně, tak mezi
účastníky a lektory. Součástí konference byla nabídka
odborné literatury a učebních pomůcek.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

 Seznámení se s praktickými radami odborníků,
 Získání nových informací k problematice a vydiskutování
nejasností,
 Osobní seznámení se s kolegy z ORP Jičín a diskuse
s nimi nad společně zvolenými tématy,
 Zakoupení odborné literatury a učebních pomůcek.
Dle výsledků písemného evaluačního dotazování všichni
účastníci využijí získané znalosti ve své praxi.

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

 Osobní seznámení účastníků z ORP Jičín
 Návrhy dalšího postupu v organizování aktivit projektu
MAP, získané v diskusi s těmito účastníky
 Zvýšení zájmu o projekt MAP – poskytnutí e-mailových
adres pro zasílání info o aktivitách projektu
 Navázání spolupráce s jednou z účastnic k lektorování
vzdělávacích akcí
 Domluva s jedním z přednášejících na uspořádání
vzdělávací akce pro území ORP Jičín
Vše uvedené slouží k budování znalostních kapacit v území
ORP Jičín.

Datum: 25. 01. 2017

Podpis: Mgr. Kamila Kabelková

