Pozvánka na vzdělávací akci v rámci MAP ORP Kopřivnice II

OTEVŘENÁ ŠKOLKA aneb Odpoledne s rodiči
Přijďte se inspirovat, jak se dá uspořádat
beseda s rodiči dětí o jejich MŠ…
-

„tichá účast“ při besedě s rodiči
sdílení dobrých příkladů
inspirace i pro vaši organizaci „jak na to“
ukázka principů „otevřené školky“

ORGANIZAČNĚ
Místo: MŠ Jeřabinka, Kopřivnice, Zd. Buriana 967, průvodci setkáním Bc. Věrka Hanzlíková, Mgr. Alenka Pokorná
Termín: 20. 3. 2018
Časový plán: 16:00 – 17:00 hod
Přihlásit se zde (počet míst je omezen vzhledem k zajištění otevřenosti účastníků)
K dispozici drobné občerstvení
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Své dotazy k akci můžete směrovat na koordinátorku vzdělávání Mgr. Evu Kytkovou, tel: 730 545 078 nebo email: eva.kytkova@koprivnice.cz.

MAP ORP Kopřivnice II – REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Otevřená školka
TERMÍN a MÍSTO

REAKCE ÚČASTNÍKŮ

20. 3. 2018

„Bylo to naprosto úžasné, psala jsem i vedoucí paní učitelce poděkování, protože dnes málo kdo nechá někoho nahlédnout
pod pokličku. Moc se mi líbila komunikace mezi školou a rodiči. Mohla jsem nakouknout z té druhé strany a potěšilo mě to,
protože to dělám velmi podobně.
Velice inspirativní pro mě bylo, jak tímto způsobem vyhodnocovali dotazníkové šetření. Já dělám taky dotazníky a takto to
vyhodnotit přímo s rodiči mě nenapadlo, je to super - to určitě využiju.
Velice vítám v systému mateřinek v Kopřivnici speciální pedagožku paní Alenku, to je jako to, co nám fakt chybí, ale
snažíme se, mnohdy by však člověk prostě tohle uvítal, ten pohled dalšího odborníka, který to myslí dobře a má objektivní
pohled.
Celkově na mě v Jeřabince dýchla pohoda, i když i tam není vše úplně optimální - což mi vyšlo z diskuze rodičů s vedením.
ALE necítila jsem zde tlak na to to zakrýt a ubrat tomu na důležitosti. Bylo s rodiči jednáno férově.
Nabídla jsem paní vedoucí učitelce taky návštěvu i u nás, protože jsem za tuto zkušenost moc vděčná a vím, že to není
jednoduché. Dneska si všichni tak nějak chrání to své a moc se nikomu nechce dělit o nápady a to je škoda.
Je to super první vlaštovka a užitečný čas strávený pro další práci.“

Mateřská škola
Jeřabinka
Kopřivnice

„Setkání předcházel anonymní dotazník pro rodiče, který se týkal těchto oblastí: adaptační program, stravování, spánek a
relaxace, vzdělávání, komunikace a vztahy. Na základě zpracovaných výsledků jsme s rodiči besedovali o těchto oblastech některé jsme si museli vykomunikovat, proč je to tak z pohledu pedagoga a rodič to vnímá jinak. Rodiče byli seznámeni se
zapojením pedagogů do dalšího vzdělávání - jejich profesní rozvoj a s dalšími aktivitami v mateřské škole. Setkání bylo velmi
kultivované, otevřené a inspirující. Závěry z diskuse jsou předmětem pro naši další práci pedagogickou cestou. Doporučuji
tuto formu setkání i jiným školám.“
Poznámka: z aktivity nebyla pořizována fotodokumentace z důvodu zajištění vhodné atmosféry a otevřenosti všech účastníků.

www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

