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 „Jak pracovat doma s dítětem tak, aby bylo úspěšné
(nejen ve škole)“

Termín realizace vzdělávací akce

29. 11. 2016

Zaměření/téma vzdělávací akce

Stanovený cíl vzdělávací akce

Vazba na témata MAP

Vzdělávací akce zaměřena na aktivizaci a zapojení rodičů
do tvorby MAP a na zlepšení efektivní komunikace mezi
rodiči nebo pedagogy s dětmi nebo žáky
Seznámit účastníky besedy s principy efektivní komunikace
mezi školou, žákem/dítětem a rodičem navzájem, s principy
sebeovládání a zvýšení sebedůvěry a chování v zátěžových
situacích
Podpora řešení sociálně výchovných problémů, Předškolní
vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Inkluzivní
vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
dětí a žáků

Cílová skupina

Široká i odborná veřejnost

Počet účastníků

12

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

Popis realizace vzdělávací akce

Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Martou Ventrubovou
probíhala v aule gymnázia. Program byl zahájen
seznámením
přítomných
se
základními
principy
komunikace, s tématem komunikačních šumů a odlišností
v komunikaci mezi jednotlivci. Dále se lektorka zaměřila na
možnosti odbourání vlastní nepohody, k čemuž využila
ukázku techniky kotvení pocitů. Velkou část programu
tvořila diskuze s přítomnými, kteří kladli otázky spojené
s rodičovstvím, výchovou a komunikací se školou. Do
diskuze se zapojovali přítomní rodiče, pedagogové i školní
psychologové.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Datum: 25. 01. 2017

Přítomní na základě účastníci na besedě konfrontovali
získané informace z oblasti psychologie a pedagogiky
s vlastními zkušenosti z osobního i profesního života. Dle
informací získaných z evaluačních dotazníků využije
získané poznatky v praxi 100% respondentů.
Na základě realizace besedy byla navázána spolupráce
s dalšími pedagogy, rodiči i školním psychologem, kteří
doposud nebyli zapojeni do projektu MAP.

Podpis: Mgr. Kamila Kabelková

