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

Termín

Vzděláváme a podporujeme děti
pro budoucnost

26. 09. 2019

Kouzlo Hejného matematiky
(rodičovský seminář)

26. 09. 2019

Jedy a protijedy v komunikaci
v rodině
(rodičovský seminář)

02. 10. 2019

Aktualizace leden 2020

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce,
r
vzkazy a odezvy
Děkuji, velmi inspirující.
Tipy na webové stránky pro práci s nadanými.
Záplavu nápadů.
Přiblížení tématiky a problematiky.
Úkoly vyššího „levelu“, směr, který jde dopředu.
Začali jsme to dělat dobře. :)
Úžasné, konečně jsem pochopila, o čem to je.
Skvělé, zábavné, poučné, dynamické.
Perfektní, profesionální přednáška.
Děkuji za nadhled a možnost nahlédnout do tohoto tématu.
tématu
Hejného metoda má budoucnost :) konečně vzniklo a prosadilo se "něco" dobrého ve stylu výuky.
výuky
Motivace k učení matematiky formou hry.
+ zapojení, + srozumitelnost, – bylo to krátké
Děkuji za příležitost poslechnout si výklad.
Zdroj informací o tomto tématu, inspiraci.
Jasné, skvělé, škoda, že se to tu neučí ve více školách.
Super, děkuji, úžasný projev a obsah.
Uvědomit si důsledky svého chování (ne)jen v komunikaci.
Výuka
ýuka rozdílů mezi muži a ženami (chování cítění, komunikace, vnímání) a naučení se vzájemné
harmonii … chápáním druhého pohlaví (muži z Marsu a ženy z Venuše).
Venuše)
Zamyšlení se nad svým postojem.
Zamysli se nad svým přesvědčením, jaké nástroje používám a jakým
jaký způsobem.
Ignorování může být horší než křik.
Nemusím být "dokonalá".
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Název vzdělávací akce

Termín

Na co dnešní rodiče slyší aneb
Podpora vztahů učitel-rodič-žák

03. 10. 2019

Otevřený kabinet pro vychovatelky
ŠD/ŠK - Socioklima ve školních
družinách a školních klubech

03. 10. 2019

Stav čtenářské gramotnosti
pohledem ČŠI

08. 10. 2019

Minikonference rovné příležitosti
ve vzdělávání

13. 11. 2019

Aktualizace leden 2020

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy
Moc díky, bylo to pro mě moc přínosné.
Příjemně strávené odpoledne.
Je několik věcí, které mě zaujaly a díky nim jsem si uvědomila své potřeby pro fungování v roli
učitele i člověka, utřídila jsem si to, co očekávám já, rodiče i děti.
děti
Paní Mikulková, jste skvělá, Váš osobní přístup, vysvětlení problému, nadhled, moc se mi to dnes
líbilo.
Děti rostou díky své fantazii.
Porozumění v určitých situacích (chápání situací)
Super!
Potvrzení pocitu, že má moje práce smysl.
Skvělé nápady, poznatky, zkušenosti, dovednosti.
Připravený, milé vystupování.
Jsem
sem ráda, že jsem se zúčastnila, děkuji za hodně zajímavých informací.
Připomenutí činnost ČŠI, orientace na www stránkách.
Čím
ím lépe se cítí dítě ve škole, tím dosahují lepších výsledků.
výsledků
Systematická práce, výborné.
Profesionální projev.
Komunikace žák-škola-rodič je důležitá (pozitivní klima).
Úžasné prostředí ke zvýšení nejen prestiže našeho nelehkého povolání, děkuji ☺
Příjemná, podnětná atmosféra.
Odvaha – nebát se jít do rizika.
Nejsem v tom sama!
Příjemné, partnerské prostředí se skvělými organizátory + lektory
… smlsla jsem si i pedagogicky, děkuji.
Zapojení celých týmů, metody a formy spolupráce pedagogů.
Dobré vztahy jako základ k celé práci.
Podporu,, že to vše podobné co bylo, prezentováno děláme dobře.
Děkujeme za podporu, inspiraci a dobrý příklad.
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Název vzdělávací akce

Termín

Otevřený kabinet pro vychovatelky
ŠD/ŠK – Grafika ve školních
družinách a klubech

21. 11. 2019

Ochutnávka moderní didaktiky –
Drama v každém věku

28. 11. 2019

Socioklima ve školách

04. 12. 2019

Aktualizace leden 2020

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy
Příjemně a účelně využitý čas.
Srozumitelně vysvětlené. Super, děkuji.
Dozvěděla jsem se, co jsem potřebovala.
Nové zkušenosti, s prací na PC.
Zkušenost. Jak opravovat fotky, dělat si nové věci - přání.
Přenos fotek na dřevo - zrcadlově.
Zase o něco chytřejší.
Odkazy na nové programy pro práci s fotografiemi.
Děkuji, budu zkoušet.
Velmi inspirující, podnětné a chci ještě a pravidelně.
Práce s loutkou a její využití.
Jste sehraní, moc jsem si to užila, ráda přijdu znovu.
Nové zkušenosti a poznatky využitelné také z pozice asistenta pedagoga.
Budu to aplikovat ve výuce.
Jste skvělí, bylo to úžasné!
Jak se dá obohatit výuka.
Úžasné, těším se na další semináře.
Jste
ste velmi inspirativní, zaznělo spoustu zajímavých a podnětných myšlenek, těším se na další
kurzy.
Jste burcující k akci.
Super jako vždy.
Radost, naději, že lze každou situaci řešit, děkuji.
Nikdy se nevzdávat :) díky za motivaci.
Pohoda, možnost nalézt řešení.
Když vím proč, snáze najdu jak (motivace žáků).
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Název vzdělávací akce

Matematická soutěž „Nebojte se
matematiky, aneb i s čísly může
být zábava“

Termín

11. 12. 2019

Co si účastníci odnášejí ze vzdělávání - reakce, vzkazy a odezvy
Ve středu 11. 12. se někteří žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili soutěže s názvem „Nebojte se
matematiky.“ V sále Katolického domu tak zavládla napínavá atmosféra jedenácti dumajících
týmů. Každá skupina maximálně využívala svých možností, schopností a především vzájemné
spolupráce.
Děti hledaly řešení nevšedních úkolů tajemných
h zápalek, funny kvízů a tangramů. Na chvíli se
dokonce ocitly mezi astronauty ve vesmíru a splnily si nejeden dětský sen - být youtuberem. Jistě
bylo pro ně poutavé hledání řešení jednoho z úkolů prostřednictvím moderní IT technologie, tj.
notebooků. V úplném
lném závěru si všechny týmy zahrály nesoutěžní hru „Čísla v kruhu“, do které se
zapojili i pedagogové. Tato aktivita byla „ poslední tečkou“ za dvouhodinovým soutěžním kláním.
Přestože se žáci naší školy neumístili na stupních vítězů, dostali zajímavé ceny,
ceny které jim navždy
budou připomínat tuto logickou soutěž, a odcházeli se spokojenými výrazy na tvářích. Již nyní se
těší na další ročník.
Dne 11. prosince 2019 proběhla v katolickém domě matematická soutěž, které se zúčastnili i naši
žáci. Zvládli nelehké úkoly jako je výběr vhodného raketoplánu dle zadaných parametrů nebo
nákup zařízení pro Youtuberské studio. Zúčastnilo se celkem 11 týmů a všichni se hezky bavili.
Závěrem soutěže byl soutěžní kvíz, který žáci vyplňovali pomocí tabletů. Následovala
Následoval společná
aktivita se všemi týmy z různých škol.

Aktualizace leden 2020

