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

Kulatý stůl s Dr. M. Romanem na téma “Efektivita výuky
a vyučování”

Termín realizace vzdělávací akce

12. 1. 2017

Zaměření/téma vzdělávací akce

Efektivita vzdělávání z
a vzdělávacích organizací

Stanovený cíl vzdělávací akce
Vazba na témata MAP

pohledu

managementu

škol

Získat informace o novinkách v oblasti efektivity vzdělávání,
diskutovat o možných postupech a opatřeních, jak zajistit
a zvyšovat efektivitu vzdělávání.
Problematika efektivity výuky a vyučování (efektivita
vzdělávání) je provázaná napříč všemi tématy MAP.

Cílová skupina

Ředitelé škol a vzdělávacích organizací

Počet účastníků

17 panelistů + 26 hostů

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.
Hodinová 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, zpracovaný autory knihy “Zavádění formativního
hodnocení” Dylana Wiliama (tuto publikaci v počtu 20 ks
daroval účastníkům akce pan Roman zdarma).
Účastníci byli vyzváni, aby sdělili své požadavky na změny
výuky a profil absolventa Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové (dále jen PdF UHK), které budou předány
na jednání zástupců zpracovatelů Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání z Královéhradeckého kraje s
představiteli PdF UHK.
Účastníci kulatého stolu využili možnosti klást dotazy a
ujasňovat si získané informace, žádat o radu v konkrétních
situacích. Akce se zúčastnili jako diváci i pedagogové a
další zájemci. Diskuse probíhala i v závěru akce jak mezi
účastníky vzájemně, tak mezi účastníky a panem
Romanem.

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.
 Osobní seznámení se s kolegy z ORP Jičín + s účastníky
z MAP Podchlumí a ředitelky soukromého gymnázia
v Hořicích.
 Diskuse nad návrhy opatření v oblasti zavádění metod
formativního hodnocení.
 Získání odborné literatury.
 Dle výsledků dotazování všichni účastníci užijí získané
informace ve své praxi.
 Osobní seznámení účastníků z ORP Jičín.
 Návrhy dalšího postupu pro organizování aktivit projektu
MAP v oblasti formativního hodnocení, získané v diskusi
s těmito účastníky - 1) návrh spolupráce p. řed. Kynčlové
a p. uč. Babíkové jako lektorek pro další vzdělávání
učitelů MŠ a ZŠ v uvedeném tématu; 2) pozvání zkušené
certifikované lektorky k danému tématu.
 Získání požadavků ředitelů škol a p. Romana na změny
výuky a profil absolventa Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové (dále jen PdF UHK), které byly předány
na jednání zástupců zpracovatelů Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání z Královéhradeckého kraje s
představiteli PdF UHK.
 Zvýšení zájmu o zavádění formativního hodnocení (nebo
jeho jednotlivých metod) z řad managementu škol a
dalších organizací.
 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

