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Reakce, vzkazy a odezvy účastníků vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II v roce 2019
Název vzdělávací akce

7A – 7X o alergii a astmatu pro školy

Termín

29. 1. 2019
05. 02.
2019

Otevřený kabinet – Sfumato
splývavé čtení

06. 03.
2019

Exkurze ZŠ Mošnov - praktická
ukázka práce pedagoga a asistenta

12. 03.
2019

Dětský vztek a vzdor
(rodičovský seminář)

20. 03.
2019

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy
Jak se zachovat v době astmatu (péče o tyto děti).
Jak reagovat při anafylaxi, použití pera, praktické rady.
Manipulace s injekčním perem.
Praktická první pomoc - zachování v situaci.
Praktické vyzkoušení epipenu.
Anafylaxe při bodnutí hmyzem neboť máme toto dítě v MŠ.
Seznámení a hlavně objasnění o jakou metodu čtení se jedná, výhody tohoto čtení.
Stručné a srozumitelné seznámení s metodou.
Nový pohled na metody čtení.
Nádherný seminář, děkuji :-)
Nové poznatky a nový způsob hodnocení.
Zkušenosti asistenta byl velký přínos.
Spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga.
Hezký přístup asistenta k dítěti.
Zajímavé řešení vzteku, vyzkouším a uvidím.
Děkuji, už nemám omezený pohled na věc.
Každý má právo na své emoce! I vztek je emoce!
Nereagovat na emoci dítěte hned, nechat odeznít a pobavit se o tom později.
Zajímavé řešení vzteku, vyzkouším a uvidím.
Děkuji za objasnění co je a co není vhodné při vzteku dělat, co je reálné v životě.
Zajímavá přednáška - jen by chtělo pro ni vyhradit mnohem více času.
Shoda rodičů, nechat emoci vyjít ven.
Jak bych se měla zachovat - být klidná - pojmenovat emoci.
Perfektní a přínosné, děkujeme.
Povzbuzení. Nejsem v tom sama.
Super přednáška s vtipem.
Moc děkuji za svěží přednášku, diskusi.
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Název vzdělávací akce

Termín

Agresivita a asertivita

21. 03.
2019

Kompetence pro život do našich škol

26. 03.
2019
02. 04.
2019

Mozkoherna – Neurotrénink pro
pedagogy

25. 04.
2019

Exkurze ZŠ Komenského 68, Nový
Jičín – pedagogická práce
s nadanými dětmi v běžných třídách
Exkurze ZŠ Provaznická, Ostrava –
pedagogická práce ve třídách
nadaných dětí

29. 04.
2019
03. 05.
2019

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy
Téma semináře bylo pro mě velice zajímavé a přínosné nejen v mé práci.
Velmi přínosná pro mě byla informace o 3 klíčích ke zvládání emocí a vzteku.
Odvahu si zakřičet a projevit svůj vztek :-)
Díky za nové informace, velmi příjemně strávený den, jsem ráda, že přednášíte to, co znáte ze své
praxe, reagujete na dotazy, aktuální situaci bez odříkávání prezentace na plátně.
Potvrzení a doplnění poznatků z praxe.
Příjemný projev, srozumitelné, konkrétní využití ve škole, praktické rady.
Díky za velmi příjemné a nenásilné vedení kurzu.
Inspirace na různé cvičení a hry.
Spoustu dobrých námětů jak zpestřit vyučování.
Přenositelnost do praxe, využití, inspirace.
Jednoznačně osvěžení a výborné tipy pro výuku.
Přínosné je to, že lze aktivitu vytisknout, rozstříhat a použít.
Nové nápady.
Zajímavá pro mne byla diskuse a zamyšlení se nad pojmem „soustředěnost“.
Jsem ráda, že ono stále vyslovované „nyní je potřeba, abychom se soustředili“, jsme mohli vidět také
my, dospělí, z jiného pohledu a lépe tak pochopili širší okolnosti celého procesu „soustředění se“.
Náměty za hry, které by byly vhodné do školy a ŠD.
Bylo to moc fajn, že jsme si vše mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Nejvíce mě zaujalo programování malého robůtka po jeho cestě k cíli pomocí barevných kódů a
koncentrace v přetahování balónku.
Pochopil jsem, jak naše koncentrace může ovlivnit stroje, které jsou na nás napojené a že pro děti je to
výborný trénink.
Učení je zábava! Gestikulace v hodinách AJ, krásná názornost.
Zajímavé podněty pro práci s dětmi v 1. ročníku v angličtině.
Děkujeme za plno inspirace.
Skvělé, sama mám nadané děti doma, jsem nadšená.
Dramatika ve výuce – skvělá.
Jde to i "neklasicky". Velmi pozitivní dojmy z přístupu všech pedagogů k dětem.

MAP ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Název vzdělávací akce

Otevřená školka - Zážitková
pedagogika

Na pubertu selským rozumem, aneb
Hlavu vzhůru, rodiče!
(rodičovský seminář)

Otevřený kabinet – Genetická
metoda čtení

Termín

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy

Děkuji, bylo to milé a obohacující.
Spolupráci - tým, komunikace.
Uvědomění si, pozitivní vnímání, radost.
13. – 14. 05.
Skvělé a velmi potřebné, úžasný přístup, děkuji, děkuji!
2019
Klid a nové poznatky i aktivity do praxe.
Vědomí, jakou mám týmovou roli.
Sebepoznání, zážitek.
Velmi oceňuji poznatky z praxe, sdělení vlastních zkušeností.
Bylo to velmi milé setkání, díky za vaše náměty, budu se těšit někdy příště.
Důležitost - být pevný v postojích, humor, nadhled.
Moc příjemně se přednáška poslouchala.
22. 05.
Hrdost, že jsem rodič.
2019
Odhodlání, které mi chybělo.
Skvělá lektorka, prosím další téma s ní, třeba pro partnery.
Pochopila jsem spoustu věcí a zjistila, že vlastně nemám problém. Jsem normální a mé dítě také :-)
Dvě hezké knížky, na které se těším :-) + kupu myšlenek, jak si to s dětmi nastavit.
Nové nápady a ukázky, knih s nápady.
Zajímavé tipy na výukové materiály.
Nápady na zpestření hodin ČJ.
29. 05.
Bylo to moc pěkné, přínosné.
2019
Skvělé pomůcky.
Nápady a tipy, nové náměty na práci v 1. třídě.
Nové náměty k práci, zajímavé pomůcky.

