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

Workshop „Jak pracovat s dětmi a žáky, aby byli úspěšní
(nejen) ve škole“

Termín realizace vzdělávací akce

29. 11. 2016

Zaměření/téma vzdělávací akce

Zvýšení kvality vzdělávání ve školách na základě zlepšení
komunikačních dovedností pracovníků ve škole

Stanovený cíl vzdělávací akce

Seznámit účastníky workshopu se zásadami efektivní a
respektující komunikace mezi školou, žákem a rodičem;
představit komunikační kanály a efektivní způsoby zpětné
vazby, poskytnout pedagogům a dalším pracovníkům ve
školství metody posilující sebeovládání a sebedůvěru pro
chování v zátěžových situacích.
Budování znalostních kapacit a spolupráce mezi účastníky.

Vazba na témata MAP

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

Ředitelé, pedagogové, školní psychologové a další
zaměstnanci základních a mateřských škol v ORP Jičín

Počet účastníků

14

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

Popis realizace vzdělávací akce

Workshop probíhal v prostorách místní základní umělecké
školy pod vedením speciální pedagožky Mgr. Marty
Ventrubové.
První
část
byla
věnována
tématu
komunikačních šumů a odlišností v komunikaci u
jednotlivých skupin lidí. Prostřednictvím různých cvičení a
technik z oblasti psychologie ukázala lektorka přítomným,
jak může pedagog pracovat sám se sebou, aby zvládal
krizové situace a byl schopen vést efektivní komunikaci vůči
žákovi/dítěti, rodičům i svým kolegům. Následovala diskuze,
která se odvíjela od dotazů a zkušeností přítomných
pedagogů.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Účastníci workshopu na základě účasti a diskuze
s pedagogy z jiných škol hodnotili situaci ve své vlastní
škole a v profesním i osobním životě. Podle výsledků
evaluačního dotazníku využije získané informace v praxi
všech čtrnáct zúčastněných osob.

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Na základě účasti na workshopu došlo k osobnímu
seznamování pedagogů z ORP Jičín a byla navázána
spolupráce s dalšími pedagogy doposud nezapojenými
v projektu MAP.
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