DATUM: 25. 1. 2013
Věc : Nabídka workshopu na téma evaluační nástroje
Národní ústav pro vzdělávání, oddělení pro evaluační nástroje v rámci udržitelnosti projektu Cesta
ke kvalitě v roce 2013 realizuje 7 workshopů v jednotlivých krajích ČR.

Téma: práce s evaluačními nástroji
Lektor: Ing. Stanislav Michek
Termín pro HMP: 3. 5. 2013, od 9 – 16 hod.
Místo konání: ZŠ Kunratice
Platba: Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu v rámci udržitelnosti projektu ESF, tento
workshop je pro účastníky ZDARMA.

Obsah workshopu:
Učitelé budou pracovat s evaluačními nástroji přímo na portále evaluačních nástrojů. Dozvědí se o
charakteristikách nástrojů, využitelnosti nástrojů, rizicích práce (např. informace o interpretaci
zjištěných dat) a prakticky nacvičí ovládání nástroje on-line na portálu evaluačních nástrojů.
Je možnost pracovat s těmito nástroji:
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Rámec pro vlastní hodnocení školy
Anketa pro rodiče
Anketa pro žáky
Anketa pro učitele
Analýza dokumentace školy
Dobrá škola
Příprava na změnu
Rámec profesních kvalit učitele
Profesní portfolio učitele
Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení
Metody a formy výuky
Učíme děti učit se
Výuka v odborném výcviku
Klima školy
Klima školní třídy
Klima učitelského sboru
Společenství 1. Stupně
Interakce učitele a žáků
Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání
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Předcházení problémům v chování žáků
Poradenská role školy
Mapování cílů kurikula
Strategie učení se cizímu jazyku
Školní výkonová motivace žáků
Postoje žáků ke škole
Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků
ICT v životě školy – Profil školy 21
Internetová prezentace školy
Skupinová bilance absolventů
Zpětná vazba absolventů a firem

Skupina učitelů se může dohodnout na preferencích, se kterými nástroji se bude primárně
pracovat.

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
IČ: 00022179, DIČ:CZ00022179
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