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Registrační číslo projektu
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Název projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Název vzdělávací akce

Seminář „Žákovský parlament“

Termín realizace vzdělávací akce

10. 3. 2017

Zaměření/téma vzdělávací akce

Stanovený cíl vzdělávací akce
Vazba na témata MAP

Prezentace a propagace žákovských parlamentů, pomoc,
inspirace a spolupráce mezi školami, které parlament
zakládají/mají založený
Seznámit účastníky semináře s demokratickým školním
tělesem - žákovským parlamentem (smysl, principy
fungování, výhody a rizika, pravidla, akce, role členů,
zasedání, volby, náměty, kronika, hry, propagace, …)
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Rozvoj podnikavost, iniciativy dětí a žáků

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové základních škol v ORP Jičín

Počet účastníků

5

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: 10. 04. 2017

Seminář probíhal v hudebně školy, interaktivní místnosti
sloužící jako kmenová učebna parlamentu. Program byl
zahájen seznámením účastníků s průběhem akce,
obecnými informacemi o žákovském parlamentu. Dále
následovalo samotné zasedání žákovského parlamentu
vedené žáky. Pokračovalo se ukázkou her vhodných pro
práci s parlamentem (spolupráce, komunikace, aktivizace,
aj.). V závěru došlo ke sdílení zkušeností mezi pedagogy i
žáky a k evaluaci celého semináře.
Účastníci semináře se v průběhu akce zajímali, dotazovali
členů žákovského parlamentu (parlamenťáků) i koordinátorů
na vše potřebné vzhledem k jejich zaměření, situaci ve
škole, žákovskému parlamentu.
Účastníci obdrželi metodický materiál s inspiracemi a zhlédli
konkrétní ukázky her, průběh zasedání, vše si měli možnost
osobně vyzkoušet.
Na základě realizace semináře byla navázána další
spolupráce (např. posílání doplňkových materiálů a rozbor
semináře, náměty). Účastníci využijí a dle konkrétních
podmínek školy modifikují, obmění získané informace při
práci se svým žákovským parlamentem.
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